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Auz natural înseamnă auz binaural
Valentin CHITICARU

V-aţi întrebat vreodată de ce ne naştem
cu două urechi chiar dacă am fi putut
auzi doar cu una singură? Ei bine, deşi
auziţi bine cu o singură ureche
funcţională, numai atunci când auziţi cu
ambele urechi creierul vostru înţelege
complet sunetul şi detaliile ascunse,
precum locul de unde provine şi ce face
diferenţa între sunet şi zgomot, şi ce
determină intensitatea sunetului. Auzul
natural se bazează pe două urechi, iar
creierul este proiectat să proceseze
sunetele provenite din ambele urechi.
Avantajele auzului cu ambele urechi

diferenţele

fine

se

Exemplu: Veţi putea face diferenţa între
voci similare.
Sunetul este mai echilibrat.
Exemplu:
stereofonice.

Perceperea

sunetelor

Aceste avantaje ale auzului binaural
facilitează ascultarea chiar şi în mediile
dificile, aşadar viaţa de zi cu zi este mai
confortabilă pentru cei care aud cu
ambele urechi.
Auzul şi dezvoltarea limbajului şi a vorbirii

Mai jos sunt prezentate câteva dintre
avantajele practice ale auzului cu ambele
urechi, avantaje de care poate nu aţi
auzit:
Capacitatea de a localiza direcţia din care
provine sunetul.
Exemplu: Identificarea unei maşini care
se află în stânga voastră atunci când vă
aflaţi pe o stradă aglomerată.
Înţelegerea
vorbirii
în
zgomotoase se îmbunătăţeşte.

Sensibilitatea la
îmbunătăţeşte.

mediile

Exemplu: Veţi putea să auziţi un prieten
care vorbeşte într-un tren zgomotos sau
să înţelegeţi vorbirea un profesor într-o
sală de clasă zgomotoasă sau într-o
grădiniţă.
Abilitatea de recunoaştere a vorbirii se
îmbunătăţeşte atunci când sunetul
provine din surse separate.
Exemplu: Veţi putea auzi un grup de
persoane care vorbesc în direcţia voastră.

Este cunoscut faptul că auzul este foarte
important pentru dezvoltarea limbajului
şi a vorbirii şi, prin urmare, pentru
comunicare şi învăţare. În lipsa auzului,
dezvoltarea limbajului şi a vorbirii va fi
compromisă şi, drept urmare, copilul va
rămâne în urmă faţă de colegii săi care
aud. Cu cât pierderea auzului survine mai
devreme în viaţa copilului, cu atât
consecinţele asupra dezvoltării sale vor fi
mai grave. Acest lucru are impact asupra
dezvoltării sale socio-emoţionale, asupra
gândirii şi asupra rezultatelor şcolare
afectând şansele adultului de a obţine un
loc de muncă mai bun. Cu ajutorul unui
specialist în sănătatea auzului, trebuie să
înţelegeţi mai întâi „severitatea" şi „tipul"
pierderii de auz de care suferă copilul
vostru, impactul pierderii auzului asupra
dezvoltării sale şi asupra activităţilor
zilnice inclusiv opţiunile de tratament
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disponibile pentru a decide care este cea
mai bună soluţie pentru el.
Severitatea pierderii auzlui

Grade ale pierderii auzului
Intervalele pierderii auzului (dB HL)
Normal între -10 şi 15
Superficial
între 16 şi 25
3. Uşor
între 26 şi 40
4. Moderat între 41 şi 55
5. Sever moderat între 56 şi 70
6. Sever
între 71 şi 90
7. Profund 91+
1.
2.

Tipuri de pierdere a auzului

Pierderea auzului conductiv
Pierderea auzului conductiv indică faptul
că există o problemă la urechea externă
sau medie, în sensul că acestea nu pot
conduce energia sunetului către organul
senzorial intern al urechii, cohleea.

Pierderea senzorineurală a auzului
Pierderea neurosenzorială a auzului
(SNHL) descrie pierderea senzorială care
afectează urechea internă şi pierderea
neurală care afectează nervul auditiv.
SNHL este cauzată de o disfuncţie a
cohleei din urechea internă, a nervului
care transmite impulsuri din cohlee către
centrii auditivi din creier sau de alte
forme de leziuni neuronale sau leziuni ale
creierului. Cel mai frecvent motiv pentru
SNHL este dezvoltarea inadecvată a
celulelor ciliate sau deteriorarea celulelor
aliate din organul senzorial intern al
urechii, cohleea.
Pierderea mixtă a auzului
Aceasta este o combinaţie între pierderea
conductivă şi cea neurosenzorială a
auzului.

Ce se întâmplă în cazul în care copilul meu
suferă de pierdere neurosenzorială (SNHL) a
auzului în ambele urechi
În timp ce protezele auditive pot fi de
ajutor pentru majoritatea persoanelor
care suferă de SNHL în formă uşoară
până la moderată în ambele urechi,
îmbunătăţindu-le auzul, în cazul formelor
mai severe de SNHL, uneori protezele
auditive nu sunt suficiente. Sunetele
amplificate prin intermediul protezelor
auditive sunt mai intense, dar nu
neapărat mai clare pentru cei care suferă
de SNHL în formă mai severă. Chiar şi
protezele auditive de bună calitate pot
suna distorsionat dacă urechea internă nu
funcţionează corespunzător.
În cazul în care copilul dvs. suferă de
pierdere a auzului severă până la
profundă, iar protezele auditive nu mai
sunt suficiente pentru auzul acestuia, ar
trebui să aflaţi mai multe despre
implanturile cohleare. Implantul cohlear
este un dispozitiv electronic implantat
chirurgical care ocoleşte sau trece pe
lângă
partea
care
funcţionează
necorespunzător a urechii pentru a
stimula direct nervul auditiv. Spre
deosebire de protezele auditive care
amplifică sunetul, implanturile cohleare
transformă undele sonore în impulsuri
electrice şi, prin urmare, restabilesc
legătura cu creierul.
În cazul în care pierderea auzului
afectează ambele urechi, există diferite
modalităţi de a furniza sunet în ambele
urechi, pentru a facilita auzul binaural. În
funcţie de severitatea pierderii auzului
din fiecare ureche, sunt disponibile
diferite moduri de stimulare bilaterală:
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Implanturi cohleare bilaterale (ex.
implanturi cohleare pentru ambele
urechi)

Un implant cohlear pentru o ureche şi
o proteză auditivă pentru cealaltă
ureche

Elevă la școală bucurându-se de beneficiile aduse de implantul cohlear
Dacă doriţi să descoperiţi mai multe
informaţii şi materiale pentru reabilitare
puteţi accesa pagina noastră de suport
online:

http://www.cochlear.com/wps/wcm/conne
ct/intl/home/support/rehabilitationresources
https://www.facebook.com/Cochlear.Roma
nia/
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Editorial
Carolina BODEA HAŢEGAN1,2

Articolele cuprinse în numărul 2, Martie
2016 al RRTTLC surprind o serie de
tematici nevralgice din domeniul terapiei
tulburărilor de limbaj și comunicare,
tematici abordate atât prin studii de
fundamentare teoretică, cât și prin studii
și cercetări de nuanță practic-aplicativă.
Dintre temele abordate menționăm:
tulburările de ritm și fluență, tulburările
cu substrat neurologic și implicațiile la
nivelul procesului de alimentație și
deglutiție, tulburările de scris-citit în
contextul dizabilității vizuale, discalculia
și modalitățile terapeutice specifice,
metoda
spectrografică
și
terapia
limbajului, inteligibilitatea vorbirii în
contextul
dizabilității
auditive,
particularitățile intervenției logopedice
timpurii în contextul sindromului Down,
abordarea multidimensionată a vocii,
mediul acustic și barierele în comunicare,
studiu privind problematica dispraxiei în
țara noastră
Subliniem
interesul
terapeuților
limbajului
pentru
abordarea
și
delimitarea tematicilor specifice din
perspective multiple, ceea ce asigură
caracterul interdisciplinar domeniului și
accentuează
importanță
abordării
multidirecționale
a
limbajului
și
procesului de comunicare.
Acest număr direcționează atenția
cititorilor și specialiștilor în terapia
tulburărilor de limbaj și comunicare și
către două pachete de resurse materiale și
procedurale pe care reprezentanții
firmelor Cochlear și Medel le pun la
dispoziția profesionaliștilor care se
adresează copiilor și adulților cu
2

dizabilități
auditive.
Asociația
Specialiștilor în Terapia Tulburărilor de
Limbaj din România, prin RRTTLC,
începând cu numărul 2 al revistei,
intenționează să asigure spațiu editorial
celor care promovează instrumentar de
specialitate
în
domeniul
terapiei
tulburărilor de limbaj și comunicare,
considerând că resursele materiale și
procedurale sunt absolut necesare,
dincolo de constrângerile diagnostice, de
dezvoltare și de vârstă ale beneficiarilor
terapiei logopedice.
Apreciem acest număr al revistei ca fiind
unul ce deschide provocări și aduce
noutăți în domeniul terapiei tulburărilor
de limbaj și comunicare, atât sub aspect
conceptual, metodic, cât și procedural,
ceea ce asigură cititorilor racordarea la
noile preocupări din domeniu.
Încurajăm, în continuare, trimiterea de
articole de specialitate către RRTTLC,
articole prin care se urmărește formarea
profesională continuă, împărtășirea de
modele de bune practici, uniformizarea
conceptuală, constituirea unor programe
comprehensive
de
abordare
a
principalelor categorii diagnostice din
sfera tulburărilor de limbaj și comunicare.
1.

Conf. univ. dr., Departamentul de
Psihopedagogie Specială, Facultatea de
Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei,
Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca;
E-mail:
carolina.bodea.hategan@gmail.com
2.
Preşedinte
ASTTLR.
E-mail:
carolina.bodea.hategan@asttlr.ro
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Dispraxia. Studiu privind problematica dispraxiei în ţara noastră
Carolina BODEA HAŢEGAN1,2, Dorina TALAȘ3, Raluca (SOARE) TRIFU4,5
Abstract
This article describes the results obtained in a pilot study addressing dyspraxia in the speech and language
field in Romania. The main objectives of this study is to establish if dyspraxia is a frequent diagnosis in
speech and language therapy, to underline if this diagnosis is just a specifier in a wider range of disorders or
disabilities and to underline if there is a need to address this diagnosis during the initial training and
continuous professional development for Romanian speech and language therapists. Results proved that
there are no differences in approaching this diagnosis in our country comparing with data from abroad,
except regarding the need for speech and language specialists initial training and continuous professional
development in this specific area.
Keywords: speech and language therapy, motor planning, developmental dysprexia,
dyspraxia of speech, apraxia in adults and in children

Dispraxia. Circumscriere terminologică
Dispraxia este o tulburare motorie de
pronunţie în care apare imposibilitatea
mobilizării componentelor periferice ale
aparatului fonoarticulator din cauza
disfuncţiilor sau a leziunilor cerebrale.
Musculatura linguală, velară, a buzelor nu
se poate pune în lucru pentru a articula
sunetele, deşi musculatura nu este
afectată (ASHA, 2016, a).
Ca formulare diagnostică distinctă
dispraxia este mai puţin întâlnită, cel
puţin aşa cum evidenţiază practica
logopedică naţională. Astfel că întâlnim,
de obicei, formularea acestui diagnostic
în contextul tulburărilor de limbaj cu
substrat neurologic, anume: dizartria şi
afazia (ASHA, 2016, b).
Flipsen şi Gildersleeve-Neumann, (2009)
inventariază
mai
mulţi
termeni
sinonimici care sunt utilizaţi în literatura
de specialitate pentru a desemna aceeaşi
realitate
noţional-verbală,
anume
categoria diagnostică a dispraxiei:
 Apraxia de dezvoltare;
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 Apraxia verbală la adulţi şi copii;
 Apraxia vorbirii;
 Dispraxia verbală de dezvoltare.
Termenul de dispraxie verbală de
dezvoltare a fost utilizat în ultimii 20 de
ani în Marea Britanie (Royal College of
Speech and Language Therapists-RCSLT,
2011), acesta fiind înlocuit cu cel de
apraxie verbală de dezvoltare şi apoi cu
cel de apraxie verbală la copil şi adult. În
anul 2007, ASHA introduce termenul de
apraxie verbală, referindu-se prin acesta,
nu exclusiv la tulburarea motorie, ci la
deficitul în planificarea şi organizarea
out-put-ului motor, în absenţa reflexelor
motorii patologice sau a deficitelor
neuromusculare.
În ICD-10 (International Classification of
Diseases) termenul de dispraxie nu apare,
fiind prezent însă termenul de apraxie.
Apraxia este listată în categoria VIII
(Simptome, semne şi manifestări atipice
care nu au fost anterior specificate)
alături de:
 Dislexie şi alexie;
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 Agnozie;
 Discalculie şi acalculie;
 Disgrafie şi agrafie.
Conform DSM-5 (American Psychiatric
Association,
2013),
dispraxia
este
încadrată în categoria tulburărilor
neurodevelopmentale, are drept cauză
leziunile cerebrale minimale şi se
caracterizează
prin
tulburare
de
coordonare
motorie.
Dispraxia
delimitează,
astfel,
tabloul
simptomatologic
al
copilului
neîndemânatic.
Etiologia şi tipologia dispraxiei
Dispraxia implică leziuni cerebrale la
nivelul
zonelor
care
gestionează,
coordonează
mişcările
articulatorii.
Dispraxia poate fi congenitală sau
dobândită. Există mai multe cauze ale
apariţiei acestei tulburări asociate cu
tulburarea cu substrat neurologic (Flipsen
şi Gildersleeve-Neumann, 2009):





accidentul vascular cerebral,
traumatismele cerebrale,
tumorile cerebrale,
tulburările neurodegenerative.

Dispraxia poate să apară şi pe fondul
diverselor
tablouri
patologice/de
dizabilitate sau a diverselor sindroame
(Flipsen şi Gildersleeve-Neumann, 2009):
 epilepsie,
 tulburări din spectrul autist,
 sindromul X Fragil,
 sindromul Prader-Willi.
Dispraxia poate să fie prezentă şi în
situaţia în care tabloul neurologic nu
poate fi evidenţiat prin tehnici de
imagerie cerebrală. Componenta genetică
a tulburării este asociată cu afectarea
genei FOXP2 care implică dificultăţi de
organizare, planificare şi secvenţiere a
activităţii motorii de la nivelul aparatului
fonoarticulator (Bishop, 2002, Marcus şi
Fisher, 2003, Paul, 2007 apud Bodea
Haţegan, 2015).
Există mai multe diferenţe în ceea ce
priveşte abordarea dispraxiei în Anglia şi
SUA. RCSLT (2011) utilizează termenul de
dispraxie verbală de dezvoltare excluzând
componenta dobândită a tulburării. În
tabelul 1 sunt evidenţiate diferenţele de
abordare a acestei tulburări.

Tabelul 1. Diferenţe în abordarea dispraxiei US (ASHA)/UK (RCSLT, 2011)
US (ASHA)

Argumente

UK (RCSLT)

Argumente

Apraxia

Chiar dacă afectarea limbajului este
severă, aceasta nu este totală, ceea
ce înseamnă că nu există argumente
pentru menţinerea acestui termen.
Implică faptul că tulburarea este
localizată mai ales la nivel
articulator şi prozodic.

Dispraxia

Prefixul dis- se utilizează şi în
delimitarea altor deficite.

Verbală

Indică momentul de acţiune al
factorului etiologic.

De
dezvoltare

Tulburarea nu presupune afectarea
doar a abilităţilor articulatorii şi a
componentelor suprasegmentale, ci
are implicaţii şi în sfera limbajului şi
comunicării.
Se insistă asupra caracterului
congenital al tulburării.

Vorbirii

La copil/La
adult

4
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Incidenţă
ASHA (2016, a) raportează o incidenţă de
1-2 la 1000 de copii ca prezentând această
tulburare, până la 3-4 la 1000 de copii. De
asemenea, se menţionează discrepanţa
între genuri, rata de apariţie a tulburării
este mai crescută în populaţia masculină,
decât în cea feminină (2:1 sau chiar 3:1).
Simptomatologie
Persoanele care
(ASHA, 2016, a):

prezintă

dispraxie

 întâmpină
dificultăţi
în
articularea/pronunţia sunetelor, fiind
frecvente erorile specifice tablourilor
tulburărilor articulatorii şi fonologice:
substituţii, distorsiuni, omisiuni de
sunete;
 prezintă tulburări de pronunţie care
nu apar în mod consistent, ci variază
(nu poate fi identificat un pattern al
tulburării);
 prezintă mişcări de tatonare cu limba
şi buzele în încercarea de a articula
sunetele;
 au un ritm al vorbirii lent, încetinit,
monoton;
 întâmpină dificultăţi în modelarea
pattern-ului intonator;
 prezintă vorbirea automată (structurile
prefigurate: ex. salutul, denumirea sa
etc. ) mai funcţională;
 pot să prezinte chiar imposibilitatea
articulatorie în tablourile severe.
Rezumând, dispraxia verbală presupune
tulburări la nivelul planificării fonetice,
tulburări
la
nivelul
procesărilor
fonologice şi tulburări la nivelul
programării motorii a vorbirii care
influenţează sfera învăţării.
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Prezentarea rezultatelor studiului privind
problematica dispraxiei în ţara noastră

Obiective
a. Evidenţierea frecvenţei diagnosticului
de dispraxie în practica logopedică din
ţara noastră;
b. Delimitarea contextelor diagnostice
asociate cu dispraxia;
c. Identificarea unor nevoi de formare în
domeniul terapiei dispraxiei, în rândul
terapeuţilor
limbajului/membrilor
ASTTLR (Asociaţia Specialiştilor în
Terapia Tulburărilor de Limbaj din
România) ;
d. Identificarea unor soluţii
în întâmpinarea nevoilor
precum şi în vederea
profilului ocupaţional al
limbajului
cu
date
problematica dispraxiei.

pentru a veni
de formare,
completării
terapeutului
ce
reflectă

Asumpţii de cercetare
Presupunem că diagnosticul de dispraxie
apare frecvent la copiii/persoanele care
beneficiază de terapia limbajului şi că
există nevoia de a participa la diferite
cursuri de formare în domeniul terapiei
dispraxiei.

Descrierea participanţilor la studiu
Un număr de 108 persoane dintre care 100
au fost femei şi 8 au fost bărbaţi, membri
ASTTLR, au completat chestionarul prin
care s-a urmărit colectarea de date cu
privire la problematica dispraxiei din ţara
noastră. În fig. 1. este prezentată structura
grupului în funcţie de gen.
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Fig. 1. Structura grupului în funcţie de gen

În fig. 2 sunt prezentate date cu privire la
experienţa la locul de muncă a
persoanelor
care
au
completat
chestionarul (doar 104 persoane dintre cei
108 respondenţi au oferit răspunsuri
pentru această întrebare ). Constatăm că
35% dintre persoanele care au răspuns la
chestionar au o experienţă mai mică de 5
ani la locul de muncă. Numărul
persoanelor cu o experienţă mai mare la
locul de muncă scade odată cu creşterea
anilor de vechime astfel: 27% au o
experienţa la locul de muncă între 5-10
ani, 21% au o experienţă la locul de
muncă între 10-15 ani, 15% au o experienţa
la locul de muncă între 15-20 ani, doar 2%
dintre persoane au o experienţă mai mare
de 20 de ani şi nu există persoane cu o
experienţă mai mare de 25 de ani care să
fi răspuns la acest chestionar. Acest fapt
poate influenţa rezultatele obţinute, ceea
ce înseamnă că ne propunem completarea
rezultatelor cu date obţinute şi de la
terapeuţi ai limbajului care au o vechime
mai mare în practica logopedică.

Fig. 2. Experienţa la locul de muncă a
participanţilor la studiu

Descrierea metodei de colectare a datelor
A fost elaborat un chestionar ce conţine
şapte întrebări cu răspuns la alegere şi
cinci întrebări cu răspuns liber.
Chestionarul a fost transmis online
membrilor ASTTLR şi a fost completat
online în perioada 27.01.2016-22.02.2016.
Chestionarul a fost postat şi pe site-ul
ASTTLR, oferind şi altor specialişti în
sfera terapiei limbajului şansa de a-l
completa.

Prezentarea şi interpretarea rezultatelor
obţinute
La
întrebarea:
“Aţi
lucrat
cu
copii/persoane
diagnosticate
cu
dispraxie?” majoritatea respondenţilor,
respectiv 60% au răspuns afirmativ, aşa
cum este reprezentat în figura 3.

Fig. 3. Răspunsurile la întrebarea: “Aţi lucrat
cu copii/persoane diagnosticate cu dispraxie?”
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Cei mai mulţi respondenţi, respectiv 38%
consideră că întâlnesc rar acest
diagnostic, 26% consideră că întâlnesc
foarte rar acest diagnostic, 11% consideră
că întâlnesc des acest diagnostic şi 21%
consideră că întâlnesc foarte des
diagnosticul de dispraxie. Doar 4% dintre
respondenţi nu au întâlnit niciodată în
practică acest diagnostic, aşa cum este
reprezentat în fig. 4. Datele obţinute
reflectă faptul că diagnosticul de dispraxie
este prezent în practica logopedică din
ţara noastră, un procent nesemnificativ
de participanţi la studiu indicând faptul
că nu au întâlnit niciodată acest
diagnostic. Acest aspect subliniază
relevanţa unei astfel de tematici în
preocupările terapeuţilor limbajului din
ţara noastră, precum şi relevanţa
completării profilului ocupaţional al
terapeuţilor limbajului cu date ce reflectă
problematica evaluării şi intervenţiei
pentru această categorie diagnostică.

Fig. 4. Incidenţa cazurilor de dispraxie în
practică

Mai mult de jumătate dintre respondenţi,
respectiv 62% au întâlnit persoane care
aveau diagnosticul de dispraxie asociat cu
alte tulburări/dizabilităţi (figura 5, doar
106 persoane dintre cei 108 respondenţi
au oferit răspunsuri la această întrebare).
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Aceste date converg spre cele surprinse în
literatura de specialitate (ASHA, 2016, b).
În vederea explicitării acestui fapt, putem
formula
argumentul
că
stabilirea
diagnosticului
de
dispraxie
ridică
dificultăţi în afara tulburărilor de limbaj
cu evident substrat neurologic. În aceste
condiţii, medicii, terapeuţii limbajului, cei
care stabilesc diagnosticul de dispraxie
evită acest diagnostic atunci când
tulburările neurologice sunt mai puţin
evidente, în timp ce adaugă diagnosticul
de dispraxie, ca element specificator, în
contextul unei tulburări de limbaj cu
substrat neurologic.
Considerăm că această practică nu poate
fi evitată, mai ales în condiţiile în care nu
există
instrumentar
specific
de
diagnosticare a dispraxiei propriu-zise.
Totodată, fixarea şi extinderea acestei
practici poate să ridice semnificative
probleme
legate
de
configurarea
dispraxiei drept categorie diagnostică
distinctă.
Prin
urmare,
subliniem
importanţa elaborării unui instrumentar
psihopedagogic specific atât pentru
diagnosticare, cât şi pentru terapia
tulburărilor dispraxice, instrumentar care
se poate concretiza în proceduri
standardizate de abordare. În acest fel se
asigură o adecvată diagnosticare a
tulburărilor cu care se confruntă copilul
sau adultă şi se oferă soluţii de reabilitare
funcţionale, eficiente.
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cadrul formării iniţiale, aşa cum se poate
observa în fig. 6.

Fig. 5. Diagnosticul de dispraxie asociat cu
alte tulburări/dizabilităţi

Principalele tulburări/dizabilităţi asociate
cu diagnosticul de dispraxie menţionate
de respondenţi sunt:
 Tulburări din spectrul autist;
 ADHD;
 Dizartrie;
 Dizabilitate intelectuală;
 Sindrom Down;
 Sindrom Pierre Robin;
 Dislexie, disgrafie.
Datele obţinute converg spre cele
reflectate de literatura de specialitate
(Flipsen şi Gildersleeve-Neumann, 2009),
ceea ce înseamnă că diagnosticarea
tulburării dispraxice în ţara noastră se
realizează la fel ca şi în străinătate, după
aceleaşi
paradigme
diagnostice.
Menţionăm faptul că medicul neurolog
sau neuropsihiatru stabileşte diagnosticul
de dispraxie, la noi în ţară, iar aceştia
folosesc ICD-10 ca reper paradigmatic de
evaluare şi diagnostic.
Cea mai mare parte a participanţilor la
studiu, respectiv 70%, consideră că
pregătirea iniţială le-a oferit puţină
formare în domeniul terapiei dispraxiei,
8% consideră că această formare a fost
suficientă, iar 22% nu au beneficiat de
formare în domeniul terapiei dispraxiei în
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Fig. 6. Formarea în domeniul terapiei
dispraxiei în cadrul pregătirii iniţiale

Aceste date subliniază faptul că terapeuţii
limbajului consideră că au nevoie de
formare specifică în domeniul dispraxiei,
în condiţiile în care acest diagnostic este
din ce în ce mai frecvent întâlnit.
Pregătirea iniţială reprezintă baza
încadrării profesionale în ţara noastră,
ceea ce înseamnă că introducerea unor
cursuri sau module specifice de formare
la nivelul pregătirii iniţiale este cu atât
mai justificată.
Datele cu privire la formarea continuă
colectate
sunt
reflectate
prin
contabilizarea răspunsurilor la întrebarea:
„Aţi urmat cursuri de formare în
domeniul terapiei dispraxiei?” La această
întrebare cei mai mulţi din respondenţi,
anume 94% dintre aceştia au răspuns
negativ (fig. 7.), ceea ce înseamnă că,
chiar dacă în cadrul formării iniţiale, în
ţara
noastră
se
atinge
lapidar
problematica diagnostică a dispraxiei, nu
acelaşi lucru se poate spune legat de
formarea continuă, unde, la nivelul
cursurilor
de
formare
continuă,
postuniversitare şi de perfecţionare,
categoria diagnostică a dispraxiei este mai
puţin abordată.
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Fig. 7. Răspunsurile la întrebarea:„Aţi urmat
cursuri de formare în domeniul terapiei
dispraxiei?”

Cei 6% dintre respondenţi care au afirmat
că au participat la cursuri de formare
continuă, au menţionat următoarele
cursuri de formare în domeniul terapiei
dispraxiei:
 Masterat Terapia Limbajului şi
Audiologie Educaţională;
 Tehnici miofuncţionale în terapia
limbajului (Spania);
 Tulburări de integrare senzorială;
 Curs de formare profesională în
terapia tulburărilor de limbaj;
 Terapia ocupaţională în cazul copiilor
cu multiple dificultăţi neuro-motorii şi
de integrare senzorială;
 Evaluare funcţională şi intervenţie la
copiii cu deficienţă mintală.
Se poate spune că fiecare dintre cei şase
respondenţi indică un alt curs de formare
continuă, ceea ce înseamnă că numărul
acestor cursuri de formare este foarte
redus
(unul
dintre
respondenţi
menţionează că a urmat un curs de
formare în străinătate, curs prin care s-a
atins problematica dispraxiei).
În aceste condiţii, 99% dintre participanţi
consideră că au nevoie de informaţii
suplimentare cu privire la terapia
dispraxiei, aşa cum se observă în fig. 8.
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Fig. 8. Răspunsul la întrebarea: „Consideraţi
că aţi avea nevoie de informaţii suplimentare
cu privire la terapia dispraxiei?”

Concluzii
Deoarece cei mai mulţi respondenţi au o
vechime în muncă mai mică de 5 ani,
dorim să identificăm care sunt cauzele
pentru care terapeuţii mai experimentaţi
nu au răspuns la acest chestionar.
Considerăm că deoarece acest chestionar
a fost trimis online, mulţi specialişti nu
sunt obişnuiţi cu această modalitate de
comunicare şi întâmpină dificultăţi în
accesarea resurselor online. Prin urmare,
pentru formularea unor concluzii ce pot fi
generalizate cu mai mare certitudine în
populaţia românească este important să
fie crescut numărul participanţilor la
acest studiu şi să se completeze, mai ales
cu participanţi care au vechime mai mare
în sfera terapiei tulburărilor de limbaj şi
comunicare.
O altă concluzie ce poate fi desprinsă este
cea referitoare la formarea iniţială şi
continuă a specialiştilor. În urma
prelucrării
şi
interpretării
datelor
obţinute se recomandă introducerea unor
cursuri de formare în domeniul terapiei
dispraxiei atât în cadrul programelor de
formare iniţială, cât şi în cadrul
programelor de formare continuă a
specialiştilor în terapia tulburărilor de
limbaj. Este evident că atâta timp cât
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diagnosticul de dispraxie este frecvent
întâlnit, nevoia de a forma specialişti
pregătiţi să evalueze şi să intervină în
contextul acestui diagnostic este crescută.
Deoarece diagnosticul de dispraxie se
regăseşte sub diferiţi termeni sinonimici,
se
recomandă
uniformizarea
terminologiei
la
nivelul
tuturor
specialiştilor la nivel naţional, aspect care
poate fi uşor realizat prin intermediul
cursurilor, programelor de formare,
activităţilor ştiinţifice, precum şi a
publicaţiilor de specialitate.
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Strategii terapeutice psiho - comportamentale în bâlbâială la vârsta școlară
Mirela BUTTA1
Abstract
This article approaches stuttering from a psycho-behavioral perspective, both during the assessment stage
and during the therapy stage. This approach is developed within a case study, is underlined the fact that
stuttering needs a complex therapeutic approach. This complex approach can be delivered by the speech and
language therapists as part of an intervention team, besides the psychologist, the psychotherapists and of
course the parents and the child.
Key words: stuttering, cognitive/behavioral approach, rythm, verbal behavior, school age.

Modificări psiho - comportamentale în
bâlbâială
Studii recente afirmă faptul că la vârsta
preșcolară bâlbâiala nu este sau este
foarte puțin conștientizată și nu atrage
alte tulburări de natură psiho comportamentală. La vârsta școlară se
produc modificări ale psihicului și ale
întregii activități. Activitatea școlară îl
solicită
pe
copil
să
vorbească,
conștientizarea tulburării îl face să
trăiască momente de încordare, de teamă
și eșec, ceea ce duce la intensificarea
simptomatologiei
bâlbâielii.
De
asemenea, la școlarul mic tabloul
bâlbâielii implică și tulburări de
alimentație, tulburări de somn, oboseală
fizică, intelectuală, tulburări afective,
ideea
persecuției,
modificări
neurovegetative (se înroșește, transpiră, i
se usucă gâtul, are palpitații, tremură),
precum și o serie de manifestări psiho comportamentale (Bonchiș, 2004).
La școlarul cu bâlbâială e afectată nu
numai structurarea motorie a limbajului,
ci și funcționarea cognitivă. Atunci când
elevul este ascultat la lecții, datorită
faptului că este întreruptă fluiditatea
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vorbirii,
funcțiile
cognitive
dezorganizează (Schaffer, 2007).

se

Se observă faptul că scrierea, la elevii care
prezintă bâlbâială, se caracterizează
printr-un aspect neîngrijit, cu perturbări
ale respectării spațiului grafic, ale
intervalului dintre litere, cu îngrămădiri,
ștersături, prelungiri exagerate ale
semnelor grafice, litere ascuțite etc.
(Verza 2009).
Datorită spasmelor citirea nu are
cursivitate, fluiditate, se pierde logica
conținutului. Textele necunoscute aduc
cele mai mari dificultăți, accentuează
tensiunea nervoasă, tulburând activitatea
de sinteză a informațiilor.
La nivelul compunerilor se observă
agramatisme,
greșeli
disgrafice
și
caracterul infantil al acestora. De cele mai
multe ori lipsește introducerea și
încheierea, sunt sărace în idei, iar ideile
nu respectă o structurare articulată.
Conținutul este redat telegrafic, în
propoziții simple, foarte scurte, ca urmare
a transcrierii formei vorbite.
La acești școlari se produce o
dezorganizare atât în sistemul de
transmitere, cât și de recepție, ducând la
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o accentuare a dezorganizării corticale. Se
observă și o modificare a relațiilor cu
mediu ceea ce duce la rezultate școlare
sub posibilitățile reale (își pierd
încrederea în forțele proprii, devin
neatenți, dezordonați, fără inițiativă și
energie, trăind o permanentă stare de
neliniște și nemulțumire (Iolanda, 1996).
Bâlbâiala nu se rezumă doar la
comportamente
observabile.
Viața
persoanelor cu bâlbâială este perturbată
de emoții negative, cum ar fi frica, jena și
culpabilitatea.
Frica se referă la teama sau anticiparea că
ceva grav se va întâmpla. Este o stare de
așteptare negativă legată de ideea că
persoana va trăi o situație sau o
succesiune de situații dificile. Frica
asociată actului vorbirii poate să varieze
în funcție de conținut, de persoana cu
care se vorbește sau de mediu.
Consecințele jenei și culpabilității sunt un
ansamblu de reacții care completează
anticiparea declanșării fricii. Elevul care
prezintă bâlbâială anticipă faptul că se va
bloca, va repeta, va ezita, va executa
gesturi necorespunzătoare și imediat
după acestea va apărea jena și
culpabilitatea. Se va îndoi de capacitățile
sale, apare frica de următoarele momente
ale comunicării și ciclul continuă.
Convingerea acestor persoane este că
erorile pe care le comit în vorbire sunt
întotdeauna interpretate de ceilalți
interlocutori, aspect care întărește și mai
mult mecanismul de menținere și
extindere a simptomatologiei (Anca,
2002).

Terapia
bâlbâială

psiho-comportamentală

în

Obiectivul
terapiei
psihocomportamentale este acela de a accepta
lumea așa cum este și nu cum ne-am dori
noi să fie, să ne acceptăm pe noi așa cum
suntem și nu cum am dori să fim.
Această terapie, numită și ”terapie
rațional emoțională” ne învață cum să ne
folosim rațiunea pentru a compensa
suferințele emoționale. Se urmărește
conștientizarea propriei gândiri, îl
determină pe elevul cu bâlbâială să
conștientizeze care sunt gândurile ce
declanșează și mențin emoțiile și
comportamentele ce-l fac să sufere și
astfel va putea să găsească calea prin care
să modifice aceste comportamente.
Terapia comportamental-cognitivă este o
abordare nouă în domeniul logopediei,
bazată pe principii științifice bine
documentate.
Terapia
psiho-comportamentală
în
bâlbâială își propune să acționeze asupra
a două lucruri foarte importante: ideile şi
comportamentele școlarului. Această
terapie pornește de la ideea că modul în
care gândim, determină modul în care
simțim și în care ne comportăm.
Convingerile,
credinţele, cognițiile,
motivele, scopurile
sau
dorinţele,
percepţiile, imaginile,
reprezentările,
evaluările noastre ne determină reacţiile
emoţionale, comportamentele, cognițiile
şi reacţiile fiziologice. Emoţiile negative
apar datorită faptului că elevul care
prezintă bâlbâială în loc să reacţioneze la
situația reală, reacţionează la propriul
punct de vedere, care este distorsionat.
O componentă importantă a terapiei
este să-i facă pe elevi conştienţi de
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cognițiile lor dezadaptative şi să le
schimbe. De multe ori, aceștia sunt atât
de obişnuiţi să aibă cogniții negative şi
acestea se declanşează atât de repede
încât nici măcar nu sunt conştienţi că le
au. Dintre obiectivele importante ale
terapiei psiho-comportamentale sunt
credinţele şi aşteptările vizavi de propria
persoană şi de viitor, vizavi de alții şi de
lume.
S-a oservat faptul că, în genere, terapia
logopedică
a
bâlbâielii
utilizează
mijloacele diverse: cuvinte ritmate,
cuvinte libere, scandate, cântate, şoptite
apelându-se la un metronom, un gest al
mâinii sau piciorului etc.
Toate aceste metode nu reușesc
întotdeauna să amelioreze și să corecteze
tulburările ritmului și fluidității vorbirii.
Bineînţeles, ele pot oferi persoanei care
prezintă bâlbâială experienţa unei vorbiri
cursive, dar adesea incomodează prin
faptul că aceste tehnici obligă persoana să
accepte că disfluențele fac parte din
modul său de a fi.
Desigur, datorită exerciţiilor (pentru că
este motivat şi le exersează), persoana
care prezintă bâlbâială reuşeşte să-şi
controlezele disfluențele, cel puţin în
prezenţa terapeutului. Capacitatea de
control a disfluețelor nu este însă posibilă
în orice situație și în raport cu orice
persoană-interlocutor.
La unii elevi care prezintă bâlbâială,
exerciţiile destinate controlului vorbirii
au tendinţa de a întări și menține
mecansimul anxiogen şi blocajele. A
reeduca bâlbâiala nu înseamnă a lupta
împotriva ei, ci de a o asuma, pentru că
individul care reuşeşte să o înţeleagă o
poate controla mai eficient.
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Controlul bâlbâielii constituie un traseu
foarte precis dominat de noţiunea de
reîncadrare. Reîncadrând tulburarea, se
schimbă punctul de vedere, se gândeşte
diferit pentru a acţiona şi a simţi diferit.
În
cadrul
terapiei
psihocomportamentale,
beneficiarii
și
terapeuții
colaborează
pentru
identificarea și înțelegerea problemelor,
în termenii relației dintre gânduri, emoții
și comportament (Chassey, Bignone,
2008).
Inspirată din psihoterapia cognitivcomportamentală, această terapie are la
bază principiul învățării unui nou ritm
expresiv.
Studiile din literatura de specialitate
relevă faptul că rezultatele bune a terapiei
logopedice în balbism nu au durabilitate
în
timp,
aparând
probleme
la
generalizarea rezultatelor pozitive și la
menținerea lor în timp. Pentru a
preîntâmpina astfel de situații este
necesară o abordare multidisciplinară,
care cuprinde următoarele componente
(Moldovan, 2006):
 antrenamentul de luare la cunoștință;
 reglarea respirației;
 sporirea treptată a debitului verbal;
 restructurarea cognitivă;
 antrenarea în grup;
 corectarea sau reglarea atitudinii
părinților.
Prezentare de caz
Elevul M. C., un copil de sex masculin,
născut la data de 10.06.2005, s-a prezentat
la cabinetul logopedic la vârsta de 7 ani.
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Anamneza
Sarcina a decurs normal, nașterea a avut
loc la termen. La nașterea copilului mama
avea vârsta de 28 ani, iar tatăl 30 ani.
Părinții au studii superioare, foarte
solicitați la locul de muncă. Mama s-a
întors la firmă când copilul avea 6 luni,
acesta fiind îngrijit de o bonă. În familie
nu au fost cazuri de persoane cu tulburări
de vorbire. Mama are o vorbire cu un ritm
mai accelerat, dar nu se încadrează într-o
categorie diagnostică de tulburare de
fluență. Copilul este foarte solicitat, se fac
presiuni din partea părinților să participe
la cât mai multe activități, atât în cadrul
școlii, cât și în afara acesteia (sport,
teatru, pictură, muzică, limbi străine). De
asemenea, mama solicită exerciții cât mai
diverse, sub pretextul de a evita
plictiseala copilului.
Dezvoltarea copilului, din punct de
vedere cognitiv este una tipică. Sunt
evidente tulburările emoționale care apar
pe fondul deprivării de atenția părinților.
Copilul caută mereu prezența părinților și
încearcă să găsească modalități de a-i
coopta ca parteneri în activitățile pe care
le derulează.
M.C. a mers trei ani la grădiniță unde a
avut rezultate foarte bune, și-a făcut
mulți prieteni și a participat la foarte
multe activități. Pe parcursul celor trei
ani a fost considerat atât în grădiniță, cât
și acasă drept un copil cu șanse pentru a
înregistra un real succes școlar, un copil
ale cărui abilități cognitive, mai ales
mnezice sunt superioare.
Încadrarea în clasa pregătitoare (clasa 0)
a fost mai dificilă, copilul pierzând
contactul cu colegii din grădiniță și luând
contact cu mediu și cerințe diferite. În
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acest context, în sfera achizițiilor școlare
s-a instalat un platou, chiar regresul, iar
în vorbire au apărut o serie de poticniri,
blocaje și disfluențe.

Evaluarea
În urma primei evaluări observaționale au
putut fi delimitate următoarele aspecte:
 tulburări de ritmicitate în desfășurarea
vorbirii;
 întreruperi și pauze exagerate;
 repetiții de sunete și de silabe la
începutul cuvintelor;
 nivel constant de producere a acestor
repetări.
Pentru diagnoza bâlbâielii au fost
urmărite și reacțiile comportamentale. Sa observat tendința de prelungire a
pauzelor dintre cuvinte pentru a putea
controla abilitățile de pronunție a
următorului cuvânt. Acest fapt ne relevă
faptul că elevul își conștientizează
deficitul și încearcă să îi facă față. Se
străduiește să utilizeze un vocabular mai
pretențios pentru a impresiona. Nu
povestește nimic despre el sau prietenii
lui doar despre succesele răsunătoare la
activitățile extrașcolare. Prezintă grimase
ale feței la exercițiile de respirație, cu o
tensiune exagerată a musculaturii
implicate și închiderea ochiului drept în
momentul repetării primei silabe a
cuvântului.
Autoevaluarea
Presupune ca elevul să stabilească pe o
scală de la 1-4 măsura în care disfluențele
cu care se confruntă îi afectează abilitățile
de comunicare. Situațiile urmărite sunt:
în relațiile cu familia, cu prietenii, la
școală, în parc, în relațiile publice, cu
persoane necunoscute, în comunicarea la
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telefon etc. Deși copilul conștientizează
că se confruntă cu o tulburare de limbaj
consideră
că
abilitățile
sale
de
comunicare nu sunt afecate, apreciindu-și
vorbirea pe scala de la 1-4 cu valoarea 3.
Evaluarea obiectivă a articulării
Relevă numărul total de opriri și blocaje,
pentru 100 de cuvinte înregistrate.
Sarcinile de reproducere și denumire au
constat în:
 serii de limbaj automat (zilele
săptămânii, lunile anului, numărat de
la 0- la 20);
 răspunde la 5 întrebări prin da/nu;
 răspunde la întrebări prin 1 sau 2
cuvinte sau prin propoziții;
 citirea unui text;
 repetă 10 cuvinte (monosilabice,
bisilabice, plurisilabice);
 repetă frazele textului citit;
 pronunția a 10 cuvinte care încep cu
sunetul ”p”;
 denumește 10 culori;
 pune 10 întrebări pornind de la o
fotografie;
 vorbește despre timpul său liber;
 vorbește despre tulburarea sa.
În urma evaluării obiective se observă o
cunoaștere bună a termenilor utilizați, în
80%
dintre
cuvintele
pronunțate/articulate apar frecvente
poticniri și repetarea primei silabe de 2-3
ori, precum și tensiune musculară
exagerată la nivelul gâtului și a
maxilarului inferior, închiderea frecventă
a ochiului drept și alte mișcări corporale.
Evaluarea competențelor emoționale a
fost realizată cu Bateria de teste PEDa.
Prin această probă sunt evaluate
competențele
emoționale
pe
trei
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dimensiuni:
înțelegerea
emoțiilor,
exprimarea emoțiilor și autoreglarea
emoțională (Cognitrom, 2012).
Se recomandă utilizarea celor două scale
(pentru cadre didactice și părinți) pentru
a putea determina cu mai multă precizie
nivelul de dezvoltare din punct de vedere
emoțional al copilului. În cadrul celor
două tipuri de scale numărul de itemi nu
este același, scala pentru cadre didactice
are un număr mai mare de itemi.
Interpretarea scorurilor este destul de
facilă deoarece rezultatele sunt codificate
pe culori:
 Roșu - nivel foarte slab de dezvoltare a
competențelor emoționale, în raport
cu grupul de vârstă din care face parte.
Intervenția este necesară și urgentă.
 Galben - nivel mediu de dezvoltare al
competențelor emoționale în raport cu
grupul de vârstă din care face parte.
Intervenția este recomandată.
 Verde - nivel foarte bun de dezvoltare
al competențelor emoționale în raport
cu grupul de vârstă din care face parte.
Nu este necesară intervenția.
În
urma
evaluării
competențelor
emoționale intervenția este recomandată
datorită obținerii nivelului mediu la
ambele chestionare.
M. C. mărturiseşte că este parțial
conştient de
tulburarea cu care se
confruntă și simte adeseori tensiune la
nivelul gâtului. Atitudinea sa generală
este agitată, ”luptă adesea până la
lacrimi”.
Nivelul exprimării este
corespunzător vârstei sale cronologice,
componenta
morfo-sintactică
a
limbajului este bine structurată, abilitățile
lexico-semantice sunt funcționale. Evită
utilizarea telefonului, să vorbească cu
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persoane noi sau în situații noi și copiii
care fac observații asupra modului său de
exprimare verbală.
În urma evaluării complexe a elevului
diagnosticul logopedic a fost: bâlbâială
clono-tonică și un nivel mediu al
dezvoltării
competențelor
socioemoționale.

Intervenția terapeutică
S-a desfășurat în cadrul unor şedințe
individuale de două ori pe săptămână și sa urmărit :
Relaxarea, pentru a gestiona emoţiile şi a
diminua starea de anxietate. I se
sugerează să-şi imagineze un peisaj
plăcut, să îşi destindă toate părţile
corpului, să se concentreze asupra
respiraţiei care va deveni calmă, lentă și
abdominală, să numere apoi până la 10
pentru a ieşi din starea de relaxare.
M. C. este învăţat să realizeze respiraţia
abdominală cu vorbirea blândă. Numără,
spune zilele săptămânii, lunile anului,
repetă o poezie sau un cântec.
Reeducarea
ritmului
vorbirii
prin
descompunerea
și
recompunerea
stereotipului verbal în silabe, în cuvinte și
în sintagme. Tipurile de exerciții vor fi
făcute prin vorbire simultană, reflectată
și independentă (Moldovan, 2006):
 pronunțarea
de
cuvinte
după
denumirea imaginilor;
 formarea
și
pronunțarea
unor
propoziții simple;
 formarea
și
pronunțarea
unor
propoziții dezvoltate;
 reproducerea
unor
poezii
sau
povestiri;
 povestiri pe baza răspunsului la
diferite întrebări;
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 povestiri libere;
 vorbirea în contexte sociale diverse.
Demersul
terapeutic
cognitivcomportamental presupune două etape:
 înţelegerea bâlbâielii inspirându-se din
schemele de terapie cognitivă;
 reîncadrarea bâlbâielii la nivelul
cogniţiilor, acţiunii (actul vorbirii),
sentimentelor.
Aceasta presupune că bâlbâitul:
 îşi analizează bâlbâiala;
 înţelege modul de funcţionare şi
conştientizează cogniţiile sale privind
bâlbâiala;
 acceptă să experimenteze o altă
manieră de a vedea şi a privi modul
său de vorbire;
 acceptă să experimenteze bâlbâiala ca
un gest corporal;
 acceptă să înveţe să-şi controleze
gestul vorbirii trecând de la bâlbâială
la o vorbire fluidă;
 acceptă să înveţe să-şi controleze
vorbirea şi să se lase în voia plăcerii în
cadrul imageriei dirijate şi a jocurilor
de rol.
După ce s-au realizat exerciţiile de bază
(alegerea modului de vorbire, bâlbâială
voluntară) se poate trece la activităţi
lingvistice şi corporale care au drept scop
primar dezvoltarea uşurinţei în exprimare
şi plăcerii de a vorbi. Elevul își va
imagina: că atunci când vorbește vocea şi
cuvintele sunt pe o pernă de aer;
cuvintele sar de pe trambulină, cuvintele
pot fi rulate pe un balon. Aceste activităţi
se proiectează cu diverse intensităţi, cu
forță ca şi în cazul lansării unei rachete
sau lent (le aşezăm pe masă asemenea
unui ou). Se va lucra cu pictograme ce
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exprimă emoţiile, sentimente. Copilul va
vorbi ca şi cum ar fi foarte mulţumit,
obosit, etc. Se vor povesti copilului
povești (cunoscute de acesta) în care el
trebuie să spună un cuvânt, apoi două, iar
pe urmă din ce în ce mai multe. Se va
recurge la suport grafic pe măsură ce
povestea se derulează. Desenul va servi de
suport vizual pentru a rezuma povestea,
pentru a pune întrebări.
Se pot face, de asemenea, exerciţii de
denumire rapidă a imaginilor, repetiţii de
fraze. O activitate foarte eficientă şi
plăcută este aceea de a vorbi în ritmul
pianului, cântat şi ritmat.
Pentru a-i crește stima de sine și
abilitățile sociale am ieșit cu el în oraș
pentru a-l expune unor situații diverse și
am participat alături de el la diverse
activități organizate în școală sau în afara
ei.
În urma aplicării terapiei individuale,
abilitățile expresive ele elevului s-au
îmbunătățit. Astfel în urma evaluării
obiective a pentru 100 de cuvinte
articulate se observă o îmbunătățire.
Astfel încât doar în 20% dintre cuvintele
pronunțate/articulate mai apar poticniri
și repetarea primei silabe. De asemenea
tensiunea musculară la nivelul gâtului și a
maxilarului inferior s-a diminuat, iar
închiderea frecventă a ochiului drept și
mișcările corporale din timpul vorbirii au
scăzut în intensitate.
Se simte mult mai în stăpân pe abilitățile
sale de comunicare atunci când vorbește
cu ceilalţi colegi, în grup restrâns sau în
grup mare. A început să utilizeze
telefonul, la început în jocurile de rol din
cadrul terapiei, apoi convorbiri reale cu
părinții, ajungând în final să vorbească la
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telefon și cu alți membri ai familiei.
Comunicarea de acasă s-a îmbunătăţit,
părinţii s-au implicat în actul terapeutic,
adoptând o atitudine mai conciliantă faţă
de fiul lor şi de dificultăţile cu care se
confruntă acesta.
Mai apar dificultăți în ceea ce privește
fluenţa vorbirii atunci când este solicitat
să răspundă în clasă, în timpul orelor, pe
fond de oboseală sau când ceva îl
indispune și este mai agitat. În cadrul
grupului format din colegii de clasă și-a
format prieteni care îl sprijină și îi sunt
aproape în orice situație. Deoarece s-a
simțit acceptat și apreciat a putut să-şi
diminueze ritmului vorbirii. Reacţiile
celorlalţi copii l-au încurajat enorm şi a
dobândit siguranţă în cadrul grupului.
Toate aceste întăriri pozitive au
consolidat stima de sine şi au dezvoltat
abilităţile sociale şi verbale.
Durata
terapiei
cognitiv
–
comportamentale variază în funcţie de
mai mulți factori: vârsta copilului,
gravitatea bâlbâielii, comportamentele
provocate de această tulburare şi modul
cum afectează ea viaţa cotidiană, socială
şi familială, abilităţile sale sociale şi
verbale şi desigur implicarea copilului şi
părinţilor. Atunci când starea vorbiri se
îmbunătăţeşte, copilul doreşte să reducă
progresiv numărul şedințelor individuale,
cu acordul terapeutului se axează mai
mult pe cele de grup, pentru a-şi menține
achizițiile (Burlea, 2003).
Perspectiva psiho-comportamentală în
terapia logopedică a bâlbâielii nu
reprezintă decât una din posibilităţile
terapiei acestei afecţiuni. Fără a-i exagera
eficacitatea, am menţionat-o pentru că
reprezintă o perspectivă se recomandă şi
în cadrul unei terapii complexe.
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În concluzie, fără a se manifesta un
optimism exagerat, bâlbâiala poate fi
ameliorată și din perspectiva psihocomportamentală de către logoped, cu
efecte ameliorative ce depind, în
principal, de vechimea şi consolidarea
afecţiunii, dar şi de motivaţia pentru
schimbare a beneficiarului demersului
terapeutic.
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Modalităţi de prevenire a tulburărilor de citire şi scriere la copiii nevăzători
Daniela BARTHA1
Abstract:
We all know that blind children may have difficulties in reading and writing in Braille. For this reason, we
think that a presentation of ways in which these difficulties could be prevented may be necessary. Thus, in
this article, we will try to present some modalities in which parents and teachers may adapt some strategies
of learning to read and write in Braille, starting from the pre-reading stage. We will also present some
strategies in which tactile books may be adapted, because reading through images is an important basic skills
for all children, even with or without disabilities.
Keywords: reading disorders, visual impairments, Braille, pre-reading stage, educational
strategies for improving reading abilities

Introducere
Deprinderea de a citi şi a scrie reprezintă
procesul de dezvoltare începând din
momentul naşterii în care copiii îşi
fundamentează primele deprinderi de
citit-scris cuprinzând limbajul oral,
înţelegerea limbajului, concepte despre
scriere, cunoştinţe alfabetice, avertizările
fonice,
şi
cunoaşterea
mediului
înconjurător.
Când copiii fără dizabilități vizuale intră
în şcoală ei au deja achiziţionate
abilităţile fundamentale necesare pentru
a învăţa să citească. Unii cunosc literele
dintr-un cuvânt şi ştiu că acele cuvinte
exprimă idei. Mulţi dintre ei pot citi
cuvinte simple şi propoziţii, numele lor,
numele programului de televiziune
preferat, numele magazinelor pe care le
vizitează cu părinţii. Ei învaţă să citească
din ceea ce aud şi ceea ce văd, în mod
repetat, cuvinte asociate cu semnificaţiile
lor.
Elevii care vor citi Braille învaţă să
citească aproximativ în aceiaşi manieră ca
şi
cititorii
alb-negru
(printat).
Modalitatea
este
diferită,
ordinea
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învăţării literelor poate varia, dar procesul
în esenţă este acelaşi.
Copiii fără dizabilități vizuale învaţă din
toate activităţile pe care le desfăşoară în
timpul zilei: urmărirea unui program de
televiziune, urmărirea unor imagini dintro carte. Însă copiii cu cecitate sunt privaţi
de aceste modalităţi de învăţare spontană
prin intermediul vederii. De aceea
expunerea intenţionată, a acestor copii, la
mediul tactil este necesară.
„Compensarea este un proces sau
mecanism de contrabalansare a unei
deficienţe, insatisfacţii sau nerealizări. La
deficienţii
senzoriali
se
dezvoltă
compensatoriu până la cele mai înalte
nivele, organele de simţ valide. Se poate
realiza fie prin eforturi orientate în
domeniul iniţial deficitar, fie prin eforturi
orientate asupra unui alt domeniu în care
copilul încearcă să obţină rezultate
excepţionale" (Popescu Neveanu, 1978),
citat de Preda, Cziker (2004). În cazul
copiilor nevăzători, se pune accent pe
compensarea prin stimulare tactilă,
auditivă, olfactivă şi gustativă. Marinache
(2008) numeşte acest tip de compensare
„compensare intersistemică”.
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La persoanele nevăzătoare informaţiile
transmise pe cale auditivă şi tactilkinestezică ocupă un rol dominant,
deoarece aceştia nu dispun de simţul
vizual. Recepţia şi percepţia tactilă
îndeplinesc rolul cel mai important în
cunoaşterea nemijlocită a obiectelor şi
fenomenelor aflate în spaţiul apropiat
respectiv microspaţiul , cum ar fi spaţiul
de muncă sau, în cazul copiilor, spaţiul de
joacă.

(Cziker, Hathazi, 2015). Compensarea pe
această cale se poate realiza haotic şi
ezitant în cazul unei stimulări tactilkinestezice deficitare sau în lipsa ei de la
o vârstă fragedă. Prin exerciţiu tactil,
iniţiat de timpuriu, continuu şi de durată,
micuţul nevăzător poate ajunge, cu
trecerea anilor, la "arta de a pipăi", adică
la o "fineţe discriminatorie" ce-i permite
să facă observaţii de "nuanţă", doar
atingând (Marinache, 2008).

Copiii cu dizabilități vizuale şi copiii
nevăzători au o multitudine de interese,
aspiraţii, abilităţi care sunt parţial
limitate de problemele lor vizuale.
Nevoile
educaţionale
ale
copiilor
nevăzători sunt similare cu ale celor fără
deficienţe.

În ultimele două decenii, s-au făcut o
serie de cercetări privind rolul pe care îl
are stimularea senzorială timpurie în
dezvoltarea percepţiei tactil-kinestezice
(Warren, 1984). Abilităţile senzorialperceptive sunt cruciale pentru copiii
nevăzători, pentru că ei trebuie să se
bazeze pe celelalte simţuri pentru a
obţine informaţia de care au nevoie,
referitoare la mediul înconjurător. Rolul
percepţiei
în
alte
zone
ale
comportamentului este vast. În primul
rând, percepţia este foarte importantă în
locomoţie, pentru că funcţiile de care
copiii se servesc în cazul informaţiei „non
vizuale” sunt foarte clare. De asemenea,
percepţia este crucială în învăţare, dar şi
pentru o bună dezvoltare cognitivă şi
lingvistică. Foarte importantă este şi
dezvoltarea personalităţii, a socializării.
Copilul trebuie să perceapă dorinţele,
gândurile celorlalţi pentru a putea
socializa (Warren, 1984).

Aşadar, stimularea tactilă timpurie
constituie un aspect important în
activitatea copiilor cu dizabilități vizuale.
Acest lucru este cu atât mai important cu
cât resturile de vedere sunt foarte mici
sau copilul este total nevăzător, deoarece
informaţia care se pierde datorită
incapacităţii de recepţionare pe cale
vizuală, se compensează pe cale tactilă,
auditivă, olfactivă şi gustativă. Copiii
nevăzători au nevoie de aceste informaţii
venite pe calea analizatorului tactilkinestezic pentru a-i motiva să exploreze
lumea din jurul lor, iar în cazul celor cu
resturi de vedere pentru a-şi clarifica
informaţiile vizuale incomplete (Preda,
Șendrea, Cziker, 2002). Copilul cunoaşte
elementele din mediul înconjurător prin
palparea cu mâna, de aceea se vorbeşte
despre
percepţia
tactil-kinestezică.
Numai un pipăit activ îi poate furniza
informaţii despre diferite calităţi ale
obiectelor (formă, volum, mărime,
distanţă, duritate, asperitate, netezime)
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Desfăşurarea cu succes a activităţilor
şcolare şi extraşcolare depinde de
activitatea preşcolară desfăşurată de
copil, activitate aflată în strânsă legătură
cu experienţa acumulată în perioada
antepreşcolară.
Pentru
dezvoltarea
optimă a copilului s-au efectuat o serie de
cercetări având ca rezultate elaborarea
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unor programe de dezvoltare generală, de
aici decurgând necesitatea concentrării
atenţiei părinţilor şi profesorilor asupra
dezvoltării continue şi permanente a
copilului şi asupra caracteristicilor
dezvoltării şi potenţialităţilor acestuia în
strânsă legătură cu istoria dezvoltării.
Contribuţia acestor aspecte este mai
evidentă când se urmăreşte dezvoltarea şi
educarea copiilor cu deficienţe vizuale şi
mai ales în cazul în care este vorba despre
deficienţe instalate încă de timpuriu
(Preda, 2004).
Un
argument
în
demonstrarea
importanţei dezvoltării tactil-kinestezice
a copiilor rezidă în rezultatele unor teste
de discriminare, prezentate de Warren
(1984). Aceste teste sunt: un test de
potrivire, în care li s-a cerut copiilor să
potrivească o carte poştală (stimul) cu o
altă carte, dintr-un set conţinând cărţi
poştale de forme şi dimensiuni diferite;
un test de sortare mai complex, în care li
s-a cerut copiilor să sorteze o serie de
nouă cuburi după criterii diferite, cum ar
fi formă, textură, muchie, grosime; un
test complex al percepţiei figurii, în care li
s-a cerut copiilor să exploreze o carte
poştală şi să găsească o figură diferită faţă
de celelalte cărţi poştale. În toate cele trei
teste prezentate mai sus, cititorii buni sau descurcat mult mai bine comparativ cu
cititorii mai slabi.
Educarea copiilor cu dizabilități vizuale
trebuie abordată sub unghiul cauzelor, al
gradului şi al dinamicii deficitului vizual.
Totuşi, problema cauzalităţii este una
complexă. Se pare că acei copii care sunt
buni cititori în alfabetul Braille sunt cei
care exersează mult. Problema educării
percepţiei tactile a copiilor nevăzători
este foarte importantă, dar o problemă
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care nu a fost îndeajuns cercetată. Este
important să se cunoască efectele posibile
ale exersării funcţiilor discriminatorii, şi
modul
în
care
exerciţiul
poate
interacţiona cu diferenţele obişnuite care
pot apărea în cazul senzaţiilor (Warren,
1984).
Rezumând toate acestea putem trage o
concluzie prin faptul că achiziţiile
necesare însuşirii scris-cititului Braille
sunt: sensibilitate tactilă dezvoltată la
atingere fină, strategii tactil-kinestezice
adecvate, abilitatea de analiză şi sinteză,
procese cognitive implicate în perceperea
şi operarea cu diferite configuraţii de
puncte, capacitatea de organizare
spaţială, precum şi de organizare la
nivelul spaţiului mic, memoria şi atenţia
având şi ele un rol foarte important în
cadrul acestui proces.
Modalităţi de prevenire a dificultăţilor de
citire şi scriere în alfabetul Braille
În cazul copiilor nevăzători, activităţile de
pregătire a citirii Braille reprezintă un
factor important care trebuie luat în
considerare. Pentru copiii nevăzători a
învăţa să citească în Braille presupune:
 un nivel adecvat de dezvoltare
psihomotorie, cognitivă, al limbajului
şi discriminării auditive;
 exersarea capacităţii de discriminare
tactil-kinestezică fină, care stă la baza
citirii Braille.
Înaintea învăţării alfabetului Braille
trebuie dobândite anumite preachiziţii
Braille care contribuie la însuşirea mai
rapidă şi în condiţii optime a alfabetului
şi lecturii Braille.
În urma rezultatelor cercetării ulterioare
s-a constatat, o dată în plus, necesitatea
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stimulării timpurii, de la vârste foarte
fragede, a copiilor nevăzători pentru
lectură şi scris. În acest sens, e
indispensabil, chiar urgent să se dezvolte,
să se creeze şi să se adapteze cărţi sub
formă de jocuri, cărţi-obiecte, cărţi de
manipulat, „imagini” de atins şi
întâmplări de povestit. Trebuie să se
adapteze cu prioritate albume deja
publicate în mai multe limbi, în aşa fel
încât copiii nevăzători din toate ţările să
beneficieze.
În România, numărul cărţilor adaptate
pentru copiii nevăzători preşcolari este
foarte redus, sau chiar inexistent.
Părinţilor le-ar fi foarte utile asemenea
cărţi pentru implicarea lor activă în
educarea timpurie a copiilor lor
nevăzători. În acest caz, părinţii pot
utiliza materiale rezistente la palpare din
care să facă etichete ce vor fi apoi lipite pe
jucăriile preferate, pe fiecare etichetă
fiind scrisă în Braille denumirea
respectivei jucării, chiar dacă copilul nu
ştie încă să citească. Copilul va ajunge să
îşi cunoască uşor jucăriile, mai ales dacă
materialele din care sunt confecţionate
etichetele au texturi diferite (Jalbert şi
colab., 2005).
De asemenea sunt foarte utile pentru
formarea abilităţilor ulterioare de scriscitit diverse jocuri gen incastre care
presupun studierea de către copil a
fiecărei forme în parte prin palpare în
scopul aşezării corecte
în locul
corespunzător. Ar fi de dorit adaptarea
pentru nevăzători (prin folosirea a diverse
texturi care să poată permite palparea în
bune condiţii de către copil) a unor jocuri
puzzle, pornind de la cele simple şi
continuând cu cele complexe.
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Pentru ca un copil nevăzător să
progreseze în lectura şi scrierea Braille şi
pentru a preveni instalarea dificultăților
de citire şi scriere, de o mare importanţă
este implicarea părinţilor. Aceştia pot
încerca următoarele metode:
 utilizarea a cât mai multe jocuri şi
jucării care să stimuleze percepţia
tactil-kinestezică;
 folosirea plastilinei din care copilul
nevăzător să înveţe modelarea întâi a
bastonaşelor, apoi a fructelor, apoi a
unor obiecte simple familiare; părinţii
pot modela o cutie în care să pună un
număr de „creioane", (modelate şi ele),
cerând copilului să le numere.
„Creioanele" pot avea lungimi diferite
şi se poate cere copilului să le aşeze în
ordinea lungimii începând din partea
de sus a cutiei. Pentru acest joc se pot
folosi iniţial creioane reale, putându-se
realiza diverse combinaţii în ce
priveşte ordinea sau localizarea,
poziţionarea
creioanelor.
Copilul
deprinde astfel din familie noţiuni ca
dreapta-stânga, sus-jos, mai lung-mai
scurt, mai gros-mai subţire. Când se
trece la „creioanele" modelate, copilul
se va folosi mai întâi de „creioanele"
modelate de către părinţi, după care i
se va cere să „repare creionul stricat
prin mutarea de la locul lui", sau, după
caz, să-l reconstruiască, ajutat fiind de
părinţi (de câte ori este necesar). Tot
sub formă de joc copilul poate învăţa
trierea după mărime. Părinţii iau o
cutie în care pun nasturi de diferite
mărimi, explică pe înţelesul copilului,
(arătându-i spre exemplificare), că
sunt nasturi mari, mijlocii şi mici care
trebuie aranjaţi după mărime. În
cutiile goale aşezate separat, (acestea
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fiind şi ele de mărimi diferite), copilul
va aşeza nasturii după criteriul mărimi
prin triere. Iniţial copilul va fi ajutat şi
în fiecare cutie va fi pus nasturele care
„îşi aşteaptă frăţiorii";
 adaptarea de cărţi Braille pentru
preşcolari: părinţii vor folosi cărţi cu
conţinut simplu, pe înţelesul copiilor.
Numărul rândurilor existente pe
pagină să nu fie mai mare de 3-4. În
partea de jos a paginii va fi scris în
Braille textul existent în scrisul
obişnuit pe partea de sus a paginii.
Copilul va „citi” împreună cu părintele,
primul în partea de jos, al doilea în
partea de sus. Copilul va avea atenţia
mult mai concentrată asupra activităţii
şi va avea bucuria „citirii", deşi nu
cunoaşte încă literele. Totodată îi vor
fi explicate desenele, ilustraţiile ce
însoţesc textele, fiindu-i purtată mâna
ca şi cum ar urmări desenele cu ochii.
Acest fapt va contribui la întărirea
dorinţei lui de cunoaştere prin
explorare, la plăcerea comunicării şi la
creşterea stimei de sine. Cu alte
cuvinte, folosirea cărţilor tactile, în
care este scris atât textul Braille cât şi
cel tipărit în scris obişnuit, le permite
părinţilor să ajute copiii în învăţarea
cititului, iar copiii, să exploreze tactil
textul respectiv (Steinman şi colab.,
2006, Jalbert şi colab., 2005);
 folosirea de către părinţii şcolarului
nevăzător în munca cu copilul pe
perioada vacanţelor (mai ales în
vacanţa de vară care e cea mai lungă ca
durată) a cărţilor cu poveşti scrise în
alfabetul Braille şi a instrumentelor de
scris pentru ca elevii să nu uite
cunoştinţele acumulate pe parcursul
anului şcolar.
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În prevenirea dificultăţilor de citire şi
scriere la copiii nevăzători, un rol
important îl are profesorul psihopedagog
şi
logopedul.
În
consolidarea
deprinderilor de citire şi scriere în munca
desfăşurată cu elevii nevăzători se pune
un accent deosebit pe munca diferenţiată
până
la
individualizare.
Munca
diferenţiată până la individualizare este o
strategie care se impune cu necesitate.
Munca independentă în cadrul procesului
instructiv-educativ este o activitate de
largă varietate de conţinut, forme şi
durată, efectuată de elevi singuri fără
participarea directă a învăţătorului, dar
care implică îndrumarea şi controlul
acestuia. Această activitate solicită efortul
personal şi creator, spiritul de iniţiativă şi
are o valoare educativă deosebită,
promovând gândirea logică şi sistematică,
disciplina şi organizarea muncii, hărnicia,
conştiinciozitatea
şi
simţul
de
răspundere, demersul spre auto-instruire
şi auto-educaţie.
Eficienţa
muncii
independente
în
activitatea de formare şi consolidare a
deprinderilor de citit-scris la elevii cu
deficienţă de vedere este asigurată prin
respectarea particularităţilor de vârstă şi
individuale, prin evitarea supraîncărcării,
prin pregătirea temeinică a organizării,
desfăşurării, îndrumării şi controlului ei,
prin adaptarea în forme variate la
specificul activităţilor de citit-scris, la
tipul lecţiei, la obiectivele avute în vedere.
O problemă specifică în însuşirea cititscrisului o constituie tulburările de
limbaj. În categoria tulburărilor de limbaj
se cuprind toate deficienţele de înţelegere
şi exprimare orală, de scriere şi citire, de
mimică şi articulare. De aceea, şi limbajul
trebuie educat de timpuriu, pentru a nu
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surveni dificultăţi ale limbajului oral,
care, la rândul lor, cauzează tulburări de
citire şi scriere.
De o importanţă capitală în educarea
limbajului
este
educarea
auzului
fonematic. Auzul fonematic este o
componentă sau o particularitate a
auzului verbal uman, prin care individul
poate percepe şi diferenţia fonemele
limbii materne, atât în vorbirea celor din
mediul ambiant, cât şi în propria
pronunţie (Moldovan, 2006). Auzul
fonematic se formează şi se dezvoltă în
context social, în condiţiile vieţii copilului
numai într-un mediu vorbitor, cu vorbire
corectă din punct de vedere gramatical şi
sonor, care să-i ofere copilului modele
corecte de vorbire. Calităţile auzului
fonematic sunt dependente de însuşirile
native ale analizatorului auditiv, respectiv
de pragul minimal absolut pe de o parte,
şi de antrenarea copilului cât mai activ şi
de la o vârstă cât mai timpurie, în
procesul comunicării adult-copil, copiladult şi copil-copil, pe de altă parte
(Moldovan, 2004). Tulburările auzului
fonematic constituie adesea una dintre
cauzele sau componentele cauzale
principale în nedezvoltarea limbajului
copilului şi în fixarea şi evoluţia unor
tulburări ale limbajului sonor (Moldovan,
2004). În corectarea auzului fonematic
este imperios necesară îmbinarea a două
tipuri de exerciţii: de dezvoltare a auzului
fonematic cu exerciţii de dezvoltare a
atenţiei. Cu copiii preşcolari şi şcolari
mici, majoritatea exerciţiilor logopedice
se vor efectua sub forma unor jocuri
atractive şi interesante, constând în
recunoaşterea vocilor unor colegi,
recitarea anumitor poezii ce impun

anumite intonaţii, recunoaşterea şi
reproducerea unor cuvinte paronime etc.
Antrenarea atenţiei auditive se poate
realiza prin exerciţii ca:
 reacţie selectivă la un anumit fel de
stimuli sau la o anumită combinaţie a
acestora (de exemplu: număr de
lovituri);
 localizarea sursei sonore în spaţiu,
biaural şi apoi monoaural;
 recunoaşterea cuvântului rostit cu
voce şoptită;
 recunoaşterea imaginii desemnate din
serii de cuvinte asemănătoare (Preda,
Cziker, 2004, Bodea Hațegan, 2013).
Concluzii
Din cele arătate mai sus, putem conchide
că majoritatea
copiilor
nevăzători
cuprinşi într-un program de stimulare
tactil-kinestezică început de timpuriu, de
durată şi continuu îşi formează
reprezentări, deprinderi şi abilităţi ce le
permit să-şi însuşească în timp util (la
sfârşitul clasei întâi) şi cu rezultate foarte
bune deprinderile lexico-grafice în Braille,
în raport cu cei privaţi de această
stimulare din cauze precum indiferenţa/
supraprotecţia, răsfăţul exagerat, mediul
deficitar din toate punctele de vedere.
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Terapia logopedică în tulburările de deglutiție la pacientul cu accident
vascular cerebral
Elena Lăcrămioara BUZZO (PRIHOI)1
Abstract
In the first part of this article the author presents the main implications of cerebrovascular accidents on
speech. These complex implications need to be approached during the speech and language therapy in a
multidimensional way. But besides the classical the therapeutic approach, the author underlines the fact that
eating disorders are also an important aspect to be considered during the therapy. Thus, the second part of
the article presents a speech and language approach in a case of cerebrovascular accident where the focus is
on deglutition and eating, swallowing and drinking disorders.
Keywords: eating disorders, swallowing disorders, cerebrovascular accidents, speech and
language therapy, drinking disorders, deglutition

Accidentul vascular cerebral și implicațiile
sale logopedice
Post accident vascular cerebral (AVC),
reabilitarea se realizează în urma unui
program constituit din totalitatea
procedeelor recuperatorii ce vizează atât
tulburările fizice, cât și cele psihice ale
pacienților. Programul terapeutic trebuie
instituit cât mai curând posibil, pentru a
asigura recâștigarea abilităților pierdute
în urma accidentelor vasculare cerebrale
(Bodea Hațegan, 2013).
Deși procedeele de reabilitare după un
accident vascular cerebral diferă de la o
persoană la alta, au acelaşi scop:
Persoana să dobândească un statut
funcţional care să îi ofere independenţa şi
un ajutor minim din partea altor
persoane;
Persoana să se acomodeze fizic şi psihic
cu schimbările determinate de AVC;
Persoana să se integreze corespunzător în
familie şi comunitate.
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Procesul terapeutic al limbajului şi al
comunicării în cazul acestor pacienți cu
AVC, nu se rezumă doar la corectarea
tulburărilor de limbaj, ci şi la susţinerea
pacientului din punct de vedere afectiv şi
motivaţional, precum și la indicații
terapeutice cu privire la tulburările de
deglutiție. Terapeutul limbajului are un
rolul de a încuraja pacientul şi de a
înlătura starea de negativism faţă de
întregul proces de recuperare (tratament
medicamentos, kinetoterapie, logopedie
etc.). Odată cu declanşarea patologiei,
pacienţii se află în imposibilitatea de a se
deplasa, sau de a se autoservi şi de a
comunica. Marea majoritate a celor care
au suferit accident vascular cerebral vor
trebui să reînveţe să vorbească, să scrie şi
să citească, dar și să se alimenteze/
autoalimenteze corespunzător. Kory
Calomfirescu și Kory Mercea (1996)
subliniază că pentru mulţi bolnavi,
incapacitatea temporară poate părea mai
mare decât este şi starea de deznădejde
poate fi un factor agravant, care să
împingă bolnavul în depresie.
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Terapia logopedică are la bază anumite
principii de care trebuie să se ţină cont în
cadrul actului terapeutic (Calomfirescu,
Mercea 1996). În cazul unui pacient cu
accident vascular cerebral (ischemic sau
hemoragic) este foarte important ca
terapia să înceapă imediat ce pacientul
are semnele vitale stabile (principiul
intervenţiei precoce). Nu se recomandă
amânarea intervenţiei, în ideea de a nu-l
obosi sau de a-i provoca un rău
iremediabil. De asemenea, un alt
principiu important este acela al
reevaluării şi reproiectării permanente a
intervenţiei logopedice, în funcţie de
rezultate şi starea psihică a pacientului,
deoarece pot apărea o mulţime de factori
ce pot duce la modificarea programului
individualizat de terapie (Chinellato,
2007).
Terapeutul
limbajului
facilitează
pacientului
identificarea
propriilor
resurse şi capacitatea de dinamizare,
pentru a se ajunge astfel la efectul dorit
(îmbunătăţirea funcţiei deficitare a
limbajului
şi
chiar
recuperarea
funcțională). Deosebit de important însă,
este ca terapeutul limbajului, în cazul
unui pacient cu AVC, să colaboreze
permanent cu echipa care are pacientul în
terapie și anume – medicul neurolog,
dieteticianul, kinetoterapeutul, familia.
După evaluarea făcută pacientului cu
AVC cu disfagie și prezentată membrilor
familiei și respectiv, persoanelor ce au
grijă de pacient, li se oferă informații cu
privire la problemele legate de patologie,
precum și mijloacele de tratament
specifice. Implicarea acestora în planul
tratamentului
este
esențială
prin
acordarea
ajutorului
în
realizarea
exercițiilor specifice, în prepararea
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alimentelor
și
lichidelor
conform
recomandărilor cu respectarea texturilor
prescrise și a cantității alimentelor
prescrise (Bruno, Sparpaglione, 2012).
Terapia logopedică la pacienţii cu disfagie
neurogenă după accident vascular
cerebral trebuie să implice stimularea
senzoriomotorie. La pacienții disfagici
obiectivele ce trebuie urmărite sunt:
(Mureșan, 2015)
 Îmbunătăţirea controlului motor, în
fiecare etapă a procesului de
deglutiţie, cu normalizarea tonusului
şi ameliorarea tranzitului bolului
alimentar;
 Prevenirea aspiraţiei – reducerea
morbidităţii şi mortalităţii asociate
infecţiilor
pulmonare
datorate
sindromului de aspiraţie;
 Îmbunătăţirea statusului nutriţional;
 Reluarea dietei orale la un nivel optim
şi în siguranţă;
 Îmbunătăţirea calităţii vieţii.
Scopul terapiei pentru acești pacienți
este:
 Respirație și alimentație sigură;
 Evitarea aspirației;
 Dezvoltarea abilităților de comunicare
verbală.
 Redobândirea abilităților funcționale
de băut și mâncat;
 Facilitarea incluziunii sociale.
Deglutiția e o funcție ce impune o
coordonare complexă între structurile
cuprinse în traseul digestiv de la gură la
stomac. Simplificând, deglutiția se poate
subdiviza în șase faze, iar disfagia apare
atunci când una din aceste faze este
compromisă. Aceasta privește diverse
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segmente ale aparatului oro-faringoesofagian (Modena, Pellecchia, 2001).
La pacienții cu disfagie se evaluează
permanent
abilitățile
comunicative,
funcțiile cognitive și abilitățile de
alimentare. Evaluarea clinică a deglutiției
impune un examen obiectiv corect și se
recomandă să fie realizat de către un
medic sau de către un logoped
specializat.
Trebuie
examinat,
în
particular: nivelul de conștiință și
înțelegere;
competențele
labiale;
motricitatea linguală și a palatului moale;
reflexul tusei și de vomă; funcția
respiratorie; calitatea vocii (Raggi, 2011).
Tratamentele pentru disfagia orofaringiană la adulţi sunt numeroase,
unele strategii terapeutice privesc
modificarea consistenţei alimentelor, iar
altele abordează exerciţii de stimulare a
structurilor oro-faringiene, modificări ale
poziţiei corpului sau diverse manevre
terapeutice de deglutiţie. Exerciţiile
recomandate pacienţilor cu disfagie au ca
și obiectiv facilitarea manipulării bolului
alimentar şi proiectarea acestuia din
cavitatea bucală, întărirea corzilor vocale
sau ameliorarea capacităţii respiratorii.
Terapia indirectă
Presupune exerciţii pentru controlul
motilităţii la nivelul cavităţii bucale (cu
accent pe controlul limbii, în timpul
deglutiţiei); stimularea reflexului de
deglutiţie
(creşterea
sensibilităţii);
exerciţii de creştere a gradului de
adducţie a ţesuturilor (tehnici de ridicare,
împingere -pushing- şi vocalizare).
Terapia directă
Se administrează alimente sau lichide
pacientului şi acesta înghite sub
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supraveghere,
respectând
anumite
instrucţiuni
specifice
(exemple:
poziţionarea capului, etapele de înghiţire,
Mureșan, 2015).
Terapia logopedică
Scopul terapiei limbajului în afazie este
de a îmbunătăţi capacitatea unei
persoane de a comunica prin sprijinirea
acesteia în a-şi folosi abilităţile lingvistice
rămase, de a restaura abilităţile lingvistice
cât mai mult posibil, de a compensa
învăţând alte metode de comunicare
(Crăciun, 2009). Terapia individuală se
concentrează pe nevoile specifice ale
persoanei. Implicarea familiei este o
componentă esenţială de tratament
pentru bolnavul afazic, astfel membrii
familiei pot învăţa cel mai bun mod de a
comunica cu acesta. În cazul prezenței și
a unei disfagii urmare a AVC, procesul
terapeutic şi de reabilitare este și mai
anevoios, cu un ritm mai lent de
desfăşurare. Trebuie avut în vedere că
rezultatele
nu
sunt
întotdeauna
observabile imediat. Deficitele apărute
odată cu disfagia conduc la efecte
neplăcute în viaţa pacientului din toate
punctele de vedere: fizic, psihic, social.
Terapia logopedică la acești pacienţi (cu
disfagie după accident vascular cerebral)
implică
stimulare
senzorio-motorie,
terapie directă şi indirectă. Intervenţia
logopedică în disfagia oro-faringiană va fi
prezentată prin exemplificarea pe un
studiu de caz.
Studiu de caz privind terapia logopedică în
contextul disfagiei oro-faringiene
Studiul de caz descrie terapia de
recuperare a tulburărilor de deglutiție în
cazul unui pacient în vârsta de 82 de ani,
gen masculin, inginer, cu afazie globală
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mixtă severă. Terapia a început abia după
aproximativ un an și jumătate de la
accidentul vascular cerebral, până atunci
urmând doar tratamentul medicamentos
prescris, și kinetoterapie în spital, ulterior
la domiciliu.

Intervenția logopedică - terapeutică a
avut loc la domiciliul pacientului abia
după aproximativ un an și jumătate. Până
la acel moment nu a mai beneficiat de
terapie logopedică, nefiindu-i indicat în
fișa de externare.

Diagnostic

Familia este formată din soț, soția și un
fiu care nu locuiește împreună cu aceștia,
dar care oferă tot sprijinul necesar. Este
îngrijit de o altă persoană, soția neputând
să îl ajute (din cauza vârstei înainte a
acesteia). Pacientul nu este imobilizat la
pat, se poate deplasa cu cârja, dar are
permanent nevoie de supraveghere.

Hemiplegie
dreaptă
spastică
post
accident vascular cerebral ischemic
Syilvian stâng secundar hemoragic, afazie
globală mixtă severă predominant
expresivă, hipertensiune arterială grad III
cu risc adițional foarte înalt, ateromatoză
carotidiană bilaterală cu ocluzie de arteră
carotidiană internă stângă, tromboza
venoasă profundă ilio- femuro-polplitee și
parțial recanalizată, cardiopatie ischemică
cronică în observație. Alte examinări
paraclinice și de specialitate: eco-doppler
carotio-vertebral, eco-doppler venos MI,
consult
cardiologic,
oftalmologic,
urologic- hematurie monitorizată.

Epicriza
Pacient în vârstă de 79 ani (data
externării), cunoscut hipertensiv, cu
cardiopatie ischemică, permanentă din
august 2013, un epiteliom periauricular
stâng și frontal excizat în 13.06.2013,
precum și cu un AVC cerebral ischemic
sylvian stâng secundar hemoragizat
confirmat imagistic în 24.06.2013, a urmat
tratament
medicamentos
cu
antiagregante plachetare, anticoagulante,
blocante canale de calciu; IECA
(inhibitorii enzimei de conversie (IECA),
beta blocante, statine, alături de un
program de fiziokinetoterapie și masaj, cu
evoluție discret favorabilă.

Alte informații
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Evaluare
Observațiile realizate înaintea evaluării
propriu-zise și discuțiile avute cu
aparținătorii au evidențiat hemiplegia pe
partea dreaptă și dificultățile severe de
exprimare. Practic vorbirea acestuia era
neinteligibilă, putea articula doar sunete
și silabe (de ex.: pla, plea, tatata). Deși în
scrisoarea medicală nu era scris nimic
despre tulburările de înghițire ale
pacientului, capacitatea și modalitatea
acestuia de a se hrăni, familia a precizat
faptul că acesta se confruntă cu probleme
la alimentație. Astfel s-a constatat că
alimentația pacientului se bazează doar
pe hrană paserată, cu o consistență
cremoasă, pacientul nefiind capabil de a
mastica singur, existând pericolul de înec
și asfixie. Lichidele i se administrau cu
paiul. Un alt aspect important este faptul
că pacientul are proteză dentară, dar care
datorită unei inflamații gingivale, nu o
mai poate folosi, prin urmare actul de
masticație e și mai dificil de realizat.
În urma primei evaluări a funcției
expresive, vorbire provocată și spontană,
vorbire automată, pacientul nu poate
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articula cuvinte în mod inteligibil. Însă, la
evaluarea funcțiilor receptive, indicarea
unui obiect corespunzător cuvântului
auzit, pacientul este capabil să dea un
răspuns corect, demonstrând că înțelege
sarcina dată. Execută cerințele verbale
date și indică culorile denumite. Nu
recunoaște litere sau cuvinte, nici măcar
numele propriu scris. Grafia este realizată
cu mâna stângă, dar mișcările sunt
imprecise. Desenează la cerere un cerc și
un x. Calculul nu îl poate realiza, dar
poate număra mecanic până la 5 sau
uneori cu ajutor până la 10, fiind obișnuit
să numere pașii la ședințele de
kinetoterapie. În ceea ce privește
orientarea în timp și spațiu se pot
delimita următoarele aspecte: nu poate
indica ora după consultarea unui ceas,
dar recunoaște orele și este ancorat în
timp, fiind ajutat de familie, care îl
informează.
Testarea screening a deglutiției s-a
realizat în poziția șezând a pacientului, în
patul special cu ridicare mecanică.
Pacientul își poate controla poziția
capului. Rugat să tușească a avut intenția,
dar fără să reușească. În mod spontan
însă, poate tuși. În general, poate controla
saliva, o înghite la timp, dar sunt și
momente când nu reușește acest lucru.
Pus să deschidă tare gura, să lingă buzele,
să scoată limba afară, pacientul reușește
după ce i se oferă model, însă cu
dificultate. Pacientul poate respira liber,
iar după și cu model repetă exercițiul
respirator.
În urma observațiilor realizate se constată
o hipotonie și o lipsă de coordonare a
mișcărilor
la
nivelul
musculaturii
aparatului fono-articulator. Anamneza și
discuţiile cu pacientul şi aparținătorii au
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condus la următoarele observații: o
motricitate facială dreaptă deficitară, o
hemipareză ce cuprinde şi partea dreaptă
a limbii şi a faringelui (nu ridică
sprâncenele în mod egal; nu reuşeşte să
închidă alternativ ochii; nu poate fluiera;
ţine cu dificultate aerul când umflă
obrajii; nu poate scoate limba în formă de
săgeată; nu poate imita plescăitul;
alimentaţia este cu textură moale,
paserată; apa/ceaiul îi este dată cu paiul,
se îneacă uneori; se îneacă uneori şi în
timpul terapiei logopedice deoarece i se
usucă gura, iar saliva are o textură
vâscoasă şi nu o poate gestiona
corespunzător).

Intervenţia
Terapia s-a desfășurat săptămânal câte
două ședințe, unde subiectul a fost supus
unui program de reabilitare a disfagiei cu
o modificare graduală a gradului de
dificultate a exerciţiilor.
Pe parcursul programului s-au urmărit:
 dozarea corectă a bolului alimentar,
 închiderea corespunzătoare a gurii în
timpul mestecării bolului alimentar,
 mestecarea corectă şi înghiţirea
bolului alimentar.
În prima etapă s-au evaluat deprinderile
pacientului în acel moment, pe cele patru
paliere amintite mai sus. S-au folosit
informaţiile
adunate
din
timpul
anamnezei, discuţiile avute cu membrii
familiei, prin intermediul observaţiei şi
prin intermediul Bateriei Western.
Evaluarea de început a deprinderilor de
dozare corectă a bolului alimentar
evidenţiază buna capacitate de a aprecia
mărimea bolului alimentar. Evaluând
deprinderea de a închide corespunzător
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cavitatea bucală în timpul masticaţiei, s-a
observat că subiectul reuşeşte doar parţial
închiderea acesteia, datorită hemiplegiei
drepte, ce îi afectează musculatura
obrajilor şi a buzelor.
Cu privire la masticația corectă apar
dificultăţi (ex. datorită hemiplegiei drepte
care cuprinde şi organele implicate în
deglutiţie,
mestecarea
bolului
se
realizează cu dificultate, incomplet şi se
acumulează o cantitate mare de hrană pe
care nu o poate gestiona în cavitatea
bucală).
Urmărind
capacitatea
de
înghiţire a bolului alimentar se observă o
înghiţire forţată (înghite cu mare
dificultate).
În vederea îmbunătățirii și menținerii
abilităților de masticație se propune un
plan terapeutic ce cuprinde diverse
exerciții. Familia este informată și
susținută să continue aceste tipuri de
exerciții, precum și colaborarea cu
kinetoterapeutul se face periodic în
același scop.
Familiei îi vor fi furnizate Informații
generale despre alimentație: (Raggi, 2011)
 Poziția corectă/adecvată a corpului:
pacientul trebuie să stea pe scaun și cu
capul ridicat; dacă stă pe pat trebuie să
aibă o poziție la 90 de grade;
 Evitarea discuțiilor în timpul mesei;
 Evitarea factorilor distractori (TV);
 Așteptarea înghițirii bolului alimentar
înainte de următorul;
 Să se evite băutul lichidelor dacă mai
există resturi alimentare în gură;
 Să se suspende masa dacă au apărut
următoarele semne: tuse în timpul sau
imediat după înghițirea bolului
alimentar, ieșirea hranei pe nas, voce
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ca o gargară, oboseală, pierderea
atenției la actul masticației.
Rezumând, tratamentul se bazează pe
tehnici indirecte ce presupun modificarea
consistenței alimentelor și pe modul de
prezentare a acestora și tehnici directe ce
constau în stimularea structurata orală și
faringiană.
Tehnicile indirecte/nonspecifice constau
în masuri adaptative ce intenționează
reducerea dificultăților întâmpinate în
timpul tranzitului oro-faringian al bolului
alimentar și prepararea acestuia, astfel
sunt indicate:
Modificări dietetice
Temperatura - evitarea alimentelor la
temperatura
corpului
(temperatura
corpului fiind 35-36 grade, se recomandă
ca temperatura alimentelor să fie mai
scăzută, în reabilitare, pentru că tocmai
stimularea
cald/
rece
provoacă
sensibilitatea).
Dimensiunea bolului
bucăților mari.
Gusturi

-

evitarea

evitare gust acru/acid.
evitare gust amar.
evitare gust picant.

Accentuarea gustului
reduce
riscul
inhalării în prezența hiposensibilității.
Apetitul

preferințe individuale.
aspect vizual și olfactiv.
varietate.

Dozarea corectă a bolului alimentar – este
indicată modificarea volumului şi
consistenţei bolului alimentar. Scăderea
volumului şi creşterea consistenţei
bolului alimentar duce la îmbunătăţirea
siguranţei alimentaţiei în raport cu riscul
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penetraţiei şi aspiraţiei (Raggi,2011).
Alimentele trebuie să fie luate în
muşcături mici, iar pacientul trebuie să
mănânce încet și să nu introducă mai
multă hrană în gură până când nu înghite
ceea ce a mestecat. Când pacientul poate
consuma lichide, este indicat să bea
cantităţi mici prin utilizarea linguriţei, nu
trebuie forţat să ridice capul. Alimentele
solide ar trebui să fie tăiate în bucăţi egale
şi de dimensiuni extrem de mici. Trebuie
evitate alimentele crude, fibroase, de
consistenţă
uscată,
lipicioasă
sau
alimentele cu consistenţă mixtă
Exerciţii ale musculaturii gâtului
În procesul înghițirii alimentelor și
lichidelor musculatura gâtului realizează
diferite mișcări ce ajută la pătrunderea
acestora în esofag și nu înspre plămâni.
Exercițiile sunt concepute pentru a mări
flexibilitatea şi forţa musculaturii gâtului
implicate în procesul înghiţirii (Barringer,
Denise, 2008). Exerciţiile se vor realiza de
2 ori pe zi, 5 până la 10 seturi, timp de 6-8
săptămâni.
Programul terapeutic propus a presupus
și o serie de exerciții. Aceste exerciții sunt
descrise și indicate mai jos:
Exerciţii de încălzire
Întins pe spate pe pat sau pe podea, fără
pernă - umerii trebuie să fie pe o
suprafaţă plată;
Păstraţi umerii pe suprafaţa plată şi
ridicaţi-vă capul, aducând bărbia până la
piept (pentru a vedea degetele de la
picioare);
Poziţia trebuie menţinută cât mai mult
timp, apoi odihniți-vă;
Exerciţiul se repetă de 10-20 ori, de 3
ori/zi, timp de mai multe săptămâni;
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Exerciţii de întindere
Daţi capul pe spate, şi deschideţi gura;
Împingeți maxilarului înainte şi apoi
împingeţi maxilarul în sus spre nas. Ar
trebui să simţiţi o întindere de-a lungul
părţii din faţă a gâtului;
Staţi în această poziţie timp de cinci
secunde;
Repetaţi acest exerciţiu de cinci ori.
Exerciții de control al respirației
Este important și necesar dobândirea
controlului
voluntar
al
respirației
funcționale, pentru prevenirea inspirului
în timpul actului deglutiției. În vederea
antrenărilor abilităților respiratorii s-au
realizat următoarele exerciții:
Inspiră lent pe nas și umflă abdomenul,
expiră lent pe gură și dezumflă
abdomenul;
Inspiră lent pe nas și umflă abdomenul,
expiră cu forță tot aerul
Inspiră lent pe nas, expiră suflând 2/3 din
cantitatea de aer, faci 1 secundă pauză și
apoi expiri și restul cantității de aer.
Rolul buzelor este deosebit de important
în realizarea deglutiţiei. Prin mişcarea de
proeminare, extensie şi ocluzie acestea
deţin un rol activ în masticaţie. Dintre
exerciţiile pentru dezvoltarea motricităţii
labiodentale care se pot realiza în cadrul
activităţilor
terapeutice
pentru
ameliorarea disfagiei (Comper, Veit,
Markart, Calligione,1996) sunt propuse
următoarele:
Exerciţii pentru dezvoltarea motricităţii
labiale
 Deschidere,
închidere,
strângere,
întindere („ti-tu”, realizând extensia
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comisurilor bucale şi revenirea în
poziţia iniţială);
 Presiune cu mici obiecte (ridicarea şi
ţinerea unui obiect: pai, creion, cu
buzele);
 Vibrarea buzelor, suflat, aspirat cu un
pai
(imitând
sforăitul
cailor,
fluieratul);
 Alternarea mişcărilor buzelor (prindeţi
buza de jos cu dinţii,prindeţi buza de
sus cu dinţii);
 Imitarea apelativului pentru chemarea
pisicii (pis,pis);
 Articularea
fonemelor
bilabiale
(P,B,M) și labio-dentale (F,V);
 Articularea unor silabe ce conțin
consoane bisilabice (silabe unice,
repetate: pa,pa, pa) (silabe diferite
alternate secvențial: pa,ba,ma).
Programul terapeutic include și exerciții
pentru
antrenarea
musculaturii
maxilarelor, a musculaturii feței, precum
și a musculaturii linguale (Raggi, 2011).
Exerciții pentru mandibulă și obraji
 Deschidere,
închidere,
strângere,
retracție,
lateralizare,
rotirea
mandibulei;
 Închiderea/deschiderea maxilarului cu
apropierea
dinților
”clănțănirea
dinților”;
 Exerciții cu alimente de texturi diferite
mestecate în tifon (bucăți de mere,
gheață);
 Umflarea și sugerea obrajilor.
Exerciții pentru dezvoltarea motricității
linguale
 Rădăcina limbii este musculatura ce
împinge bolul alimentar spre esofag.
Aceste exerciţii sunt concepute pentru
a consolida baza limbii.
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 Mișcare înăuntru și în afară, ridicare și
coborâre, lateralizare înăuntru și
înafara cavității bucale, parcurgerea
canalului labio-dental prin mișcări de
rotire;
 Arcuirea bazei limbii înspre palat
ducând vârful limbii în spatele
incisivilor inferiori;
 Numărați dinții cu limba și masați
gingiile;
 Exerciţiul Masako: Scoateţi limba şi
ţine-o între buzele sau dinţi în timp ce
încercaţi să înghiţiţi. Repetaţi acest
exerciţiu de cinci ori;
 Mișcări ale limbii în față și în spate
masând palatul dur și menținând în
poziție retrasă pentru câteva secunde;
 Articularea fonemelor apico-alveodentale (T,D,N, L, R);
 Stimulare gustativă cu mici cantități
de alimente cu gusturi diferite;
 Exerciții pentru vălul palatin: emiterea
prelungită a vocalelor (A, E);
articularea fonemelor velare (C,G),
articularea silabelor (CA, GA).
 Înghiţirea cu efort: înghiţiţi cât de tare
puteţi, alimente sau salivă. Împingeţi
cât de tare puteţi, cu limba în cerul
gurii în timp ce înghiţi. Repetaţi
exerciţiul de cinci ori
 Exerciţii de gargară: trageţi limba
înapoi în timp ce faceţi gargară şi
ţineţi apăsat pentru o secundă.
Repetaţi acest exerciţiu de cinci ori.
Programul terapeutic elaborat s-a bazat și
pe următoarele strategii de modificare
comportamentală:
Strategii comportamentale
 Muşcături alternative de alimente
solide/semi-solide
(masticarea
bucățelelor de alimente) cu înghiţirea
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de lichide subţiri/ groase (din
cană/pahar);
 Utilizarea de boluri alimentare mai
mari, deoarece un bol mai mare
măreşte capacitatea senzorială de
înghiţire, la unii pacienţi;
 Înghiţirea de 2-3 ori pentru fiecare
muşcătură/bol alimentar;
 După masă e indicat să nu se așeze
imediat în pat, ci dacă e posibil să facă
un pic de mișcare prin casă plimbare);
 Să realizeze igiena orală după fiecare
masă (clătirea gurii cu apă, mișcări
circulare ale limbii pe pereții
obrajilor);
Analizând starea iniţială și observând
performanţele scăzute în ceea ce priveşte
deglutiţia până la intervenția logopedică,
se poate spune că au fost înregistrate
progrese vizibile în cazul pacientului, în
planul deprinderilor urmărite. Relaţia
terapeutică stabilită cu pacientul a fost
una foarte bună, acesta fiind bine motivat
să participe împreună cu familia la mesele
familiale şi astfel, în consecinţă a fost de
un mare ajutor pe parcursul demersului
terapeutic. Familiei i s-a recomandat
continuarea
terapiei
specifice:
modificarea consistenţei alimentelor,
exerciţii de stimulare a structurilor
orofaringiene, modificări ale poziţiei
corpului şi utilizarea unor manevre
terapeutice de deglutiţie. În urma terapiei
rezultatele realizate de pacient sunt:
mestecă singur bucăți de mâncare solidă
de o consistență suficient de moale
(pacientul are proteză dentară, dar pe
care însă nu o poate folosi deoarece a
rămas cu o anume sensibilitate în urma
gingiilor inflamate) renunțând treptat la
mâncarea paserată, bea lichide (apă, ceai)
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din cană/pahar, mănâncă supa cu lingura
cu mâna stângă, felul doi îl mănâncă cu
furculița, tot singur. Se poate afirma că
intervenţia cu programul de reabilitare a
disfagiei a fost benefic pacientului şi că
formarea şi consolidarea unor deprinderi
necesare deglutiţiei se datorează atât
selectării şi aplicării unor tehnici şi
strategii specifice, a instruirii şi susţinerii
permanente a pacientului, cât şi
colaborării strânse cu familia și
kinetoterapeutul.
Concluzii
Pentru că disfagia este un simptom larg
întâlnit, în patologia neurologică, dar şi în
cea non-neurologică, este indicat ca orice
practician să cunoască manifestările,
cauzele şi abordarea acestora. În
recuperarea disfagiei este necesar să se
implice o echipă multidisciplinară de
specialişti:
ORL-ist, gastroenterolog,
ortofonist, neurolog, logoped, nutriționist
etc., iar pentru diagnosticul corect şi
stadializare să se folosească tehnici
imagistice
adaptate
şi
specifice.
Logopedia, mai puţin cunoscută în acest
domeniu de performanţă la noi, joacă
totuși un rol important în faţa
dificultăţilor de înghiţire. Este realizată
de profesionişti, ce vor oferi suport
tehnic, informațional pe parcursul
procesului terapeutic, ce va permite o
reabilitare individuală sub aspectul
terapiei limbajului, dar şi a tulburărilor de
înghiţire. Pe tot parcursul terapiei se
oferă permanent suportul emoţional
necesar, știut fiind faptul că aceste
persoane sunt predispuse la episoade
depresive.
Rolul logopedului este acela de a
contribui la reintegrarea în familie,
comunitate şi societate a pacientului cu
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accident vascular cerebral cu tulburări de
înghițire și nu numai, prin recuperarea
totală sau parţială, prin îmbunătăţirea
capacităţii de comunicare prin limbaj,
îmbunătățirea capacității de alimentație,
a conduitelor perceptiv-motrice cât şi
orientarea
şi
organizarea
spaţiotemporală.
Bibliografie:
Bodea Hațegan, C.(2013). Tulburări de
voce și vorbire. Evaluare și intervenție.
Cluj-Napoca:
Presa
Universitară
Clujeană.
Bruno, V., Sparpaglione, D. (2012). I
disturbi di deglutizione Come aiutare i
pazienti:note per familiari ed assistenti,
Pavia: Ed. I manuali della Fondazione
Maugeri.
Kory Calomfirescu, Ş., Kory Mercea, M.
(1996). Afazia în accidentele cerebrale,
Cluj-Napoca: Casa Cărţii de Ştiinţă.
Chinellato, P. (2007). Lezioni di linguistica
clinica. Venezia: Libreria Editrice
Cafoscarina.
Crăciun, M. (2009). Diagnosticul şi
tratamentul
afaziei.
Cluj-Napoca:
Risoprint.
Comper, I. Veit, V., Markart, H.,
Calligione,
I.
(1996).La
disfagia
(disturbo della deglutizzione) casa di
cura
Villa
Melita,
Bolzano,
www.villamelitta.it
Modena, L., Pellecchia, C. (2001). La
disfagia oro-faringea nel paziente adulto
con patologia neurologica,
U.O.
Medicina Fisica e Riabilitazione
Azienda Ospedaliera di Bologna
Policlinico S. Orsola – Malpigli.

35

Mureșan, R. (2015). Terapia tulburărilor de
înghițire. Notițe de curs, Cluj-Napoca:
Universitatea Babeș-Bolyai.
Raggi, R. (2011). Il
trattamento
logopedico:strategie e tecniche, Ausl di
Piacenza, Dipartimento della Non
Autosufficienza e Riabilitazione Unita
Operativa
Medicina
Riabilitativa
Borgonovo Val Tidone (PC) Direttore
dott. H. Cerrel Bazo.
1.

Profesor logoped, CJRAE, Cluj-Napoca.
E-mail: amelaprihoi@yahoo.com

RRTTLC 2016

Direcții de intervenție timpurie în contextul dezvoltării abilităților de
comunicare în sindromul Down
Mihaela Maria TELCEAN 1 Anamaria-Rada BENE2 , Cristina SANDU3
Abstract:
This paper focuses on the importance of early intervention as far as language development for children with
Down syndrome. Children with Down syndrome have a delay in the development of communication abilities
because of the sensory, perceptual, physical and cognitive issues they face and which affect their development
path.
The anatomical and physiologic characteristics frequently met among children with Down syndrome are
represented by differences of the muscles and facial structure, which lead to language disorders such as:
hypotonia, poor lips, tongue and oral cavity coordination. The physical features of these children (tongue
protusion, predominantly oral breathing, irregular dentition, ogival palate) highlight difficulties for small and
precise movements of the mouth which limits tongue movements when speaking.
The problems mentioned above affect the children’s intelligibility of speech for with Down syndrome in the
following areas: articulation, rhythm and fluency, resonance, phonation.
This paper proposes an approach which focuses on the development of the suprasegmental aspects of speech,
the development of immediate imitation abilities, the development of focused attention, establishing eye
contact, the development of phonoarticulation using orofacial stimulation (the Morales technique and using
special instruments – Sensory Therapy instruments, Z-vibe – an instrument with vibrations).
Keywords: speech and language development, early intervention, Down syndrome,
orofacial stimulation, motor development

Dezvoltarea limbajului
În opinia lui Munteanu, (2009)
achiziționarea limbajului și calitatea
acestuia depind în cea mai mare parte de
interacțiunea mamă – copil, încă de la
nașterea acestuia. Toate mamele sunt fără
îndoială nerăbdătoare să-și audă copilul
rostind primul lor cuvânt însă, până la
acel moment mai sunt de parcurs câțiva
pași importanți, cărora copilul trebuie să
le facă față. Primul sistem de comunicare
la copil cuprinde: emoțiile, expresiile
faciale, gesturile nonverbale și vocalizările
nonverbale.
Limbajul se bazează pe experiența
senzorială a copilului din mediul său
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înconjurător. Așadar, el are nevoie să
primească și să-și formeze sensul
informațiilor din mediul său, pentru a
putea învăța numele acestor experiențe.
Cercetătorii susțin faptul că învățarea
utilizării informațiilor senzoriale are loc
în perioada copilăriei, într-o anumită
ordine. Copilul își dezvoltă: mai întâi
percepția tactilă, apoi percepția vizuală,
după care percepția auditivă și numai
după aceea este pregătit pentru vorbire și
abilitățile cognitive. Abilitățile senzoriale
ajută în parcurgerea drumului înspre
vorbire și limbaj dar și să facem legătura
dintre ochi, urechi, gură, buze, limbă și
creier.
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Încă de la naștere, copilul învață prin
mișcările folosite pentru hrănire (supt,
înghițit) respirație (inspirație, expirație),
mișcările gurii alături de sunete (suflat,
plâns, râs), vocalize etc., mișcări ce mai
târziu vor fi folosite de acesta tocmai în
vorbire.
Perioada stadiului prelingvistic, este o
perioadă foarte activă în dezvoltarea
limbajului copilului. Copilul va dezvolta
abilitățile de comunicare verbală. Trebuie
doar ca acesta să fie stimulat.
Pentru majoritatea copiilor, stadiul
primului cuvânt începe atunci când
folosesc sunetele consistent sau când
folosesc consoane, vocale și combinații ce
reprezintă obiectele și oamenii. Cu alte
cuvinte, aceasta este perioada în care
copilul înțelege că simbolul (cuvântul)
reprezintă de fapt o idee, o persoană sau
un obiect. Utilizarea cuvântului ce
reprezintă obiectul real formează baza
limbajului. Atunci când copilul spune “ta”
de la “tata” sau “ma” de la “mama”,
demonstrează de fapt că acesta a învățat
codul și a înțeles adevăratul sens al
vorbirii. În acest stadiu al primului
cuvânt, copilul folosește un cuvânt sau
sunet dar transmite prin acesta mai mult,
iar părinții trebuie să intuiască sensul
conținuturilor transmise din context (ex:
“pa” de la “papa” ar putea însemna “mi-e
foame” sau “uite farfuria din care
mănânc” sau “acesta e lingurița cu care
manânc” etc.). Interpretarea sunetelor
copilului de către părinți, îl învață de fapt
pe copil, că lumea din jurul lui răspunde
propriilor sunete. Odată ce copilul a
înțeles că îi poate influența pe cei din
jurul său cu acțiunile sale și în special cu
sunetele produse, acesta va încerca, în
continuare să atragă atenția asupra lui.
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Aceasta se numește – intenția de
comunicare iar copilul trebuie motivat și
stimulat
în
continuare,
astfel
dezvoltându-si dorința de comunicare.
În stadiul dezvoltării lingvistice de două
cuvinte, copilul combină cuvintele pentru
a demonstra și explica, iar în stadiul de
trei cuvinte, acesta folosește sensul
cuvintelor acumulate în vocabular, le
relaționează
pentru
a
formula
propozițiile.
Despre stadiul lingvistic putem spune că
după învățarea combinațiilor de cuvinte,
abia mai târziu, copilul va învăța cuvinte
care exprimă conținuturi gramaticale
precum prepozițiile. Astfel, prin imitarea
copilului și repetarea a ceea ce zice el se
încurajează
interacțiunea
socială
obținându-se în timp
îmbogățirea
vocabularului cu încă un cuvânt la cele
spuse de el (ex:,,vine ursul”, „vine ursul,
mor-mor”) făcându-se tranziția de la
două cuvinte, la trei cuvinte. Cu mult
exercițiu și prin joc, folosindu-se expresii
și întrebări pe un anumit ritm și
melodicitate, se pot crea situații diferite
pentru a capta interesul copilului.
Tot în acest stadiu în vocabularul
copilului apar prepozițiile și adjectivele și
începe să vorbească despre rutina zilei,
după care să folosească sinonime,
antonime,
să
asocieze
sensurile
cuvintelor, apoi să cunoască câteva
cuvinte din fiecare categorie învățată
precum: animale, mâncare, păsări etc. În
timp ce copilul crește, experiențele alături
de părinții săi sunt foarte importante, el
începând să exploreze, să se conecteze cu
mediul, părintele fiind modelul său.
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Bloom și Lahey (1978) identifică și susțin
existența a 5 componente în interacțiune
și anume:
 fonologia (producerea fonemelor),
 morfologia (utilizarea morfemelor),
 sintaxa
(utilizarea
regulilor
de
combinare a cuvintelor),
 semantica (circumscrierea sensului
cuvintelor);
 pragmatica (exprimarea adecvată în
raport cu contextul).
Această abordare structuralist-integrată
în abordarea limbajului este susținută și
de Hațegan, (2011).
Etapele dezvoltării comunicării
Rowland și Stremmel Campbel (1987)

după

Rowland și Stremmel Campbel susțin
existența a trei componente principale în
dezvoltarea comunicării punând în
evidență
importanța
parcurgerii
stadialității după cum urmează:

Comunicarea timpurie:
 comportament preintenţionat;
 comportament intenţionat;
 comportament presimbolic,
neconvenţional.

Semnale convenţionale:
 comunicare presimbolică
convenţională;
 comunicare simbolică concretă.

Limbajul simbolic:
 comunicare simbolică abstractă;
 comunicare simbolică formală.
Caracteristici ale copiilor cu sindrom Down
Copiii cu sindrom Down prezintă o
întârziere în dezvoltarea abilităților de
comunicare,
datorită
problemelor
senzoriale, perceptuale, fizice și cognitive,
cu care aceștia se confruntă.
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Sistemele senzoriale (tactil, vestibular,
proprioceptiv, auditiv, vizual, olfactiv,
gustativ)
pot avea o influență
semnificativă
asupra
dezvoltării
abilităților lingvistice (Tair, 2015).
Integrarea senzorială este o premisă, prin
care abilitatea copilului de a organiza
simultan mai multe simțuri, în procesul
de învățare a limbajului, asigură achiziția
lingvistică. În învățarea unui cuvânt,
copilul trebuie să poată percepe fiecare
sunet, din cuvântul respectiv, apoi să-și
folosească limba și buzele în poziția
corectă pentru a rosti acel cuvânt. Pentru
a învăța ce cuvânt corespunde obiectului
din mediul său, este necesar ajutorul
părinților și terapeutului. Copiii cu
sindrom Down au nevoie de mai mult
ajutor pentru a-și dezvolta atenția
împărtășită, contactul vizual și abilitățile
de a răspunde la stimuli. Unul din motive
ar fi faptul că aceștia au dificultăți în a
procesa mai multe simțuri deodată (a
asculta și a privi în același timp). Ei ar
putea fi distrași de senzațiile pe care le
trăiesc (mirosul de parfum, eticheta de la
tricoul
cel
nou).
Agitația
lor
psihomotorie, activismul și faptul că pot
fi distrași ușor de stimulii din jur, poate fi
un semn al dificultății întâmpinate în
procesul de organizare senzorială, iar mai
târziu, semn al dificultăților de
comunicare și nu numai. Foarte des
întâlnite la copiii cu sindrom Down sunt
dificultățile de procesare și de organizare
a informațiilor senzoriale care sunt
evidențiate prin abilitățile de comunicare
deficitare.
Dificultățile senzoriale
întâlnite la copiii cu sindrom Down sunt:
 hipersensitivitate sau hiposensitivitate;
 hiperactivitate sau hipoactivitate;
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 dificultăți
de
organizare
și
comportament.

coordonare,
tulburări

de
de

Caracteristicile anatomice și fiziologice
des întâlnite la copiii cu sindrom Down
sunt particularitățile structurii musculare
și faciale, acestea ducând la tulburări în
sfera limbajului, și anume:
 hipotonia – tonusul muscular foarte
scăzut
al
buzelor,
limbii
și
musculaturii faciale,
 disociații între mișcările buzelor,
limbii și a maxilarelor,
 cavitatea
bucală
relativ
mică
comparativ
cu
mărimea
limbii
evidențiindu-se protruzia limbii,
 respirația predominant orală care
crește sensibilitatea la răceli și alergii,
 palatul dur ogival limitează mișcările
limbii în vorbire punând în evidență
dificultăți în mișcări mici și precise ale
cavității bucale.
Toate aceste aspecte conduc la scăderea
nivelului inteligibilității vorbirii copiilor
cu sindrom Down în următoarele arii:
articulare, ritm și fluență, rezonanță,
fonație.
Intervenția
timpurie
sindromului Down

în

contextul

Intervenția timpurie este un cumul de
strategii terapeutice din perspectivă
medicală, psihologică, psihopedagogică,
logopedică și educațională care se
desfășoară între 0 si 3 ani, la copiii care
prezintă diferite dizabilități, întârzieri în
dezvoltare sau tulburări de învățare (
Roșan, 2015).
Programele de intervenție timpurie sunt
destinate atât pentru copii, în vederea
stimulării potențialului cognitiv și
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diminuarea retardului în dezvoltare, cât și
pentru părinți, în vederea obținerii unor
informații, abilități educative (Roșan,
2015).
Importanța intervenției timpurii este dată
de rezultatele cercetărilor făcute în
domeniul geneticii și al neuroștiinței care
fac referire la plasticitatea cerebrală și
legăturile dintre potențialitățile înnăscute
și abilitățile sau dizabilitățile dobândite
(Roșan, 2015).
În literatura de specialitate privind
plasticitatea neuronală s-a consemnat
importanța perioadei critice, între 0 și 3
ani, și a perioadei sensibile care se referă
la o perioadă de timp limitată, în care
anumite
condiții
somato-fiziologice
cerebrale perturbate pot modifica
structura și funcția unei regiuni corticale.
Astfel, concluzionăm că cercetările care
vizează plasticitatea cerebrală subliniează
importanța educației timpurii cu impact
în procesul de recuperare și reabilitare a
copiilor cu diferite dizabilități (Roșan,
2015).
Lambert şi Rondal (1980) propun mai
multe principii de intervenţie timpurie
care trebuie puse în lucru pentru
dezvoltarea limbajului copiilor cu
sindrom Down. Programul educativ
trebuie să aibă mai multe caracteristici, în
special să înceapă foarte de timpuriu, să
implice cât mai mult familia copilului, să
se se sprijine pe datele disponibile,
privind dezvoltarea lingvistică a copilului
cu dezvoltare tipică.
Pornind de la un examen ORL detaliat,
eventual urmat de o protezare dacă se
constată un deficit auditiv, se va realiza
un prim bilanţ al datelor care vor duce la
indicaţii ce vor fi date părinţilor
şi
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terapeuților
referitoare la gradul de
funcţionalitate a auzului copilului şi,
eventual,
necesitatea
amplificării
mesajului auditiv. Intervenția trebuie să
vizeze planul fonator şi articulator. Este
necesară de asemenea şi educarea vocii,
învăţând copilul cum să îşi controleze şi
să îşi regleze respiraţia. De asemenea,
copilul
trebuie
sensibilizat
la
caracteristicile sunetelor (intensitate,
înălţime, ritm). În colaborare cu
logopedul este indicat ca părinţii să
prelungească la domiciliu şi să amplifice
acest antrenament verbal, realizat de
către specialiști.
În ceea ce priveşte educarea limbajului se
impune, de asemenea, o intervenţie
timpurie, de la primele luni de viaţă şi
continuând apoi în primii ani. Este
necesar şi posibil să se dezvolte
capacitatea de concentrare a atenţiei,
creşterea frecvenţei vocalizărilor sociale,
accentuarea învăţării abilităţilor de
comunicare
(Smith,
Oller,
1981).
Intervenţiile vizează şi aspectele lexicale
şi sintactice ale comportamentului verbal,
atrăgând
atenţia
copilului
asupra
relaţiilor dintre persoane, între persoane
şi obiectele din mediul înconjurător,
stimulând şi antrenând copilul pentru a
produce diferite combinaţii de cuvinte,
mai întâi simple, apoi din ce în ce mai
complicate, în special pe baza imitaţiei.

Mobilizarea orofacială
Mobilizarea orofacială are la bază
următoarele concepte (Pȧsztai Zoltȧn,
2004)
a)Metoda Castillo Morales subliniază
importanța intervenției timpurii la
persoanele care prezintă hipotonie și care
manifestă întârzieri
în dezvoltarea
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senzoriomotorie (supt, mestecat și
înghițit).
Tehnicile
folosite
sunt:
tracțiune, vibrații manuale, presiune,
tapotament.
Castillo Morales (Pȧsztai Zoltȧn, 2004) a
descris punctele motorii de la nivelul
feţei, care stimulate provoacă răspunsuri,
ca fiind următoarele:
 punct nazal superior;
 punct nazal inferior;
 punct al aripii nasului;
 punct deasupra buzei superioare;
 punct in partea externă a ochiului;
 punct al bărbiei;
 punct sub planşeul bucal.

Figura 1. Punctele de presiune după Castillo
Morales

b)Metoda Bobath presupune inhibarea
activităților tonice-reflexe și facilitarea
mișcărilor active.
c) Terapia senzorio-motorie orală
subliniază importanța exercițiilor de
sensibilizare a structurilor implicate în
procesul de supt, înghițire și masticație
Instrumente utilizate în stimularea
orofacială după Lowsky, (2011) sunt:
1.
2.

Instrumente de terapie senzorială
Z-Vibe - instrument cu vibrație
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Acestea au scopul de :
 a regla sensibilitatea;
 de a îmbunătăți și stimula deglutiția și
masticația;
 de a retrage limba în poziție corectă;
 de a dezvolta motricitatea linguală,
labială și a mușchilor buccinatori;
Utilizarea acestor instrumente la copiii cu
sindrom
Down
au
avut
efecte
semnificative în următoarele contexte:
 diminuarea
semnificativă
a
tulburărilor de masticație și deglutiție;
 îmbunătățirea mimicii faciale;
 expresivitate facială sporită;
 protruzia redusă a limbii și implicit
reducerea salivației abundente;
De
aceea
obiectivele
intervenției
orofaciale la copiii cu sindrom Down
sunt:
 stimularea deglutiției și masticației;
 retragerea limbii în poziție corectă;
 dezvoltarea
motricității
linguale,
labiale
și a obrajilor (obținerea
tonusului musculaturii orofaciale).
Studiu de caz
Pentru ilustrarea practică a datelor mai
sus prezentate s-a întocmit următorul
studiu de caz.
Date de identificare a cazului: VC, în
vârstă de 4 ani/1 lună este al doilea copil
al familiei și prezintă diagnosticul de
sindrom Down. Este integrat în grădinița
de masă la grupa mică.
Motivul examinării: examinarea a fost
solicitată de părinți în vederea stabilirii
nivelului de dezvoltare psihomotorie.

41

Examen somatic
Microcefalie, fante palpebrale oblice,
epicantus (repliu in unghiul intern al
ochiului), nas mic cu rădăcina turtită,
urechi mici, inserate mai jos, fața plată,
gâtul este scurt, palat ogival, macroglosie,
protruzia limbii.

Examen funcțional
Deficite la nivelul: motricității linguale,
motricității mandibulare, motricității
labiale, coordonării activității respiratorii.

Evaluarea inițială
Evaluarea psihomotorie cu scala Portage :
Rezultate obținute în urma aplicării scalei
Portage:
VC = 4 luni( septembrie 2010)
Tabel 1. Raportul evaluării inițiale cu scala
Portage
Scala de Dezvoltare
Portage
Socializare
Verbalizare
Autonomie
Cogniție
Motricitate

Vârsta de
dezvoltare(ani)
0 ani /2 luni
0 ani/ 3 luni
0 ani /2 luni
0ani / 2luni
0 ani/ 2 luni

Nivelul de dezvoltare cognitivă indică o
vârstă de dezvoltare de 2 luni.
Evaluarea abilităților de comunicare cu
scala Comunication Matrix
Dorind să se obțină o imagine de
ansamblu asupra dezvoltării copilului din
punct de vedere al competențelor de
comunicare,
s-a
aplicat
scala
Comunication Matrix. Se utilizează
observația și interviul cu părinții pentru a
determina comportamentele pe care
copilul le manifestă pentru a exprima
situațiile (modalitățile prin care refuză
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lucruri, modalități de a obține ceea ce
dorește ).
Se
evidențiază
astfel
că
un
comportament preintenționat sau reflexiv
care exprima starea (foame/ud) este
interpretat de persoana care îl îngrijește
(ex. își schimbă postura, întoarce capul,
expresii faciale, vocalizări).
Sintetizând, C. se situează la nivelul I al
competențelor comunicaționale după
scala Comunication Matrix (0-3 luni),
comportamente pre-intenționate. Aceste
comportamente nu au scop, fiind mai
degrabă reflexe, dar par să fie asociate cu
stări
de
bine
specifice.
Părinții
interpretează aceste comportamente ca
fiind exprimarea unor stări interne
(foamea, confortul sau durerea.)

Evaluarea nivelului de dezvoltare cu Testul
Denver II
În vederea evaluării nivelului de
dezvoltare s-a aplicat testului Denver II .
Tabel 2. Raportul evaluării inițiale cu testul
Denver
Test DENVER II

Nivel de dezvoltare

Personal – social
Motor - fin adaptativ

2 luni
2 luni

Limbaj

3 luni

Motor grosier

3 luni

În concluzie, după evaluarea inițială se
constată faptul că, la nivel somatic C.
prezintă toate caracteristicile specifice
sindromului Down, iar la nivel funcțional
acesta prezintă hipotonie linguală,
labială,
coordonare
deficitară
a
respirației, indicatori care îl diferențiază
semnificativ de copiii cu traseu tipic de
dezvoltare. Conform scalei Portage și
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Denver II putem afirma că nu există
diferențe semnificative între vârsta
cronologică și nivelul de dezvoltare al
copilul.

Obiectivele programului de intervenție pe
parcursul a patru ani:
În primul an de intervenție principalele
obiective au fost:
 dezvoltarea tonusului muscular și al
autocontrolului în actul înghițirii;
 dezvoltarea
comunicării
prelingvistice: lalația, imitația, atenția
împărtășită, gesturile;
În urma aplicării planului de intervenție
timp de 1 an de zile s-au constatat
îmbunătățiri în ceea ce privește
autocontrolul în actul înghițirii, și
creșterea capacității de observare, urmărire
și identificare a stimulilor din mediul
ambiant.
În cel de-al doilea an de intervenție s-a
urmărit:

 dezvoltarea motricității aparatului
fonoarticulator;
 dezvoltarea
componentelor
suprasegmentale (accent, intonație,
ritm, tempou, tonalitate) și segmentale
(vocale și consoane) ale comunicării;
 însușirea unor conduite simple după
analizatorii implicați: auzul, văzul,
mișcarea, mirosul, gustul ca și
mecanisme ale comunicării;
 însușirea unor conduite complexe: de
a privi și a găsi lucrurile, de a manipula
obiecte, de a detecta și discrimina
sunete, de a imita acțiuni, de a
pronunța sunete, după modelul dat;
 consolidarea sistemului fonematic prin
definirea
pe
plan
mental
a
procedeelor, a imaginilor sonore,
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pregătind controlul perceptiv - auditiv
și proprioceptiv-articulator printr-un
autoreglaj al articulării, în vederea
perceperii
propriilor
mișcări
articulatorii;
 dezvoltarea competențelor receptive și
a competențelor expresive;
 dezvoltarea abilităților de interacțiune
socială;
În urma aplicării planului de intervenție
pe durata a 2 ani s-au putut observa
îmbunătățiri la nivelul comunicării
nonverbale, a memoriei auditive, a
capacitații de interacțiune, explorare și
cunoaștere a mediului extern, precum și
dezvoltarea abilității de discriminare și
identificare perceptivă.
În cel de-al treilea an de implementare a
programul de intervenție s-a urmărit:
 dezvoltarea motricității aparatului
fonoarticulator;
 dezvoltarea
componentelor
suprasegmentale (accent, intonație,
ritm, tempou, tonalitate) și segmentale
(vocale și consoane) ale comunicării
 însușirea unor conduite simple după
analizatorii implicați: auzul, văzul,
tactilul, mișcarea, mirosul, gustul, ca și
mecanisme ale comunicării;
 însușirea unor conduite complexe: de
a privi și a găsi lucrurile, de a manipula
obiecte, de a detecta și discrimina
sunete, de a imita acțiuni, de a
pronunța sunete, după modelul dat;
 consolidarea sistemului fonematic prin
definirea
pe
plan
mental
a
procedeelor, a imaginilor sonore,
pregătind controlul perceptiv-auditiv
și proprioceptiv-articulator, printr-un
autoreglaj al articulării, în vederea
perceperii
propriilor
mișcări
articulatorii;
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 dezvoltarea competențelor receptive
și a competențelor expresive;
 dezvoltarea abilităților de interacțiune
socială.
În urma aplicării planului de intervenție,
pe durata a 3 ani, putem observa
îmbunătățiri la nivelul comunicării
nonverbale, a memoriei auditive, și a
capacitații de interacțiune socială.
În cel de-al patrulea an de implementare
a programului de intervenție s-a urmărit:
 dezvoltarea motricității organelor
fonoarticulatorii;
 dezvoltarea volumului vocabularului;
 dezvoltarea abilităților cognitive și a
competenței lingvistice;
 emiterea sunetelor “f”, “s”;
 retracția totală a limbii în spatele
dinților, poziționarea corectă a
maxilarului;
 stimularea mișcărilor vălului palatin;
 creșterea capacității respiratorii;
 creșterea inteligibilității vorbirii;
 pronunția propoziției simple, după
model;
În urma aplicării planului de intervenție
pe durata a 4 ani se pot observa
îmbunătățiri la nivelul motricității
aparatului fonoarticulator, capacității și
preciziei respiratorii. De asemenea, se
remarcă o creștere a volumului
vocabularului și apariția propozițiilor
simple, ceea ce duce la creșterea
inteligibilității vorbirii. Datele obținute în
urma derulării programului longitudinal
de intervenție sunt ilustrate în figura de
mai jos, urmărindu-se următoarele arii de
dezvoltare: motricitate (grosieră și fină),
abilități sociale, nivelul cognitiv de
dezvoltare, nivelul lingvistic.
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Fig2. Evaluarea anuală a progreselor copilului pe durata a 4 ani

Sumarizând, se poate afirma faptul că
deși în primul an de viață nu s-au
evidențiat diferențe semnificative între
vârsta cronologică și nivelul de dezvoltare
al copilului, acestea au devenit sesizabile
odată cu înaintarea în vârstă. Astfel se
impune necesitatea unui plan de
intervenție personalizat. După cum se
poate observa în studiul de caz analizat
mai sus, intervenția timpurie reduce
aceste diferențe survenite pe parcursul
traseului de dezvoltare.

Concluzii studiu de caz
Analizând
profilul
de
dezvoltare
psihomotrică al lui C de-a lungul a 4 ani,
observăm că abilitățile de învățare
/memorare au fost prezente dinainte de 1
an. S-au evidențiat performanțe bune în
învățarea
inițială,
viteza
învățării
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anumitor sarcini, capacitatea de reținere
a informației. Deși nu s-au evidențiat
deficite în structura și funcționarea
auditivă s-au observat abilități scăzute în
sfera limbajului expresiv mai mult decât
în cazul limbajului receptiv. În ceea ce
privește dezvoltarea prelingvistică, se
precizează că intenția de comunicare și
comunicarea simbolică nu au înregistrat
decalaje față de copiii valizi.
Încă de la 1 an, achizițiile foarte bune în
sfera motricității grosiere l-au ajutat să
dețină mai mult control asupra corpului,
putând să folosească mâinile, să
exploreze, să-și dezvolte abilitățile de
coordonare.
Intervenția
la
nivelul
organelor
fonoarticulatorii prin mobilizarea cu
ajutorul kit-ului Tips &Techniques l-au
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ajutat să facă trecerea mai rapid la o
alimentație solidă, să dețină un control
bun asupra organelor fonoarticulatorii,
implicit să retragă limba în interiorul
cavității bucale. De asemenea, se poate
sublinia faptul că mobilizarea orofacială a
avut o contribuție însemnata în
stimularea producerii sunetelor. Pe tot
parcursul secvențelor de învățare s-a
încurajat folosirea materialului vizual,
luându-se
în
calcul
importanța
analizatorului
vizual
în
însușirea
achizițiilor din sfera limbajului.

Deși din punct de vedere lexical, achiziția
limbajului nu a avut o creștere
exponențială raportat la vârstă, C.
deținând în jur de 100 de cuvinte, există
un decalaj semnificativ între ceea ce
înțelege și ceea ce exprimă.

Un alt aspect important în demersul
terapeutic a fost dezvoltarea comunicării
verbale, cu accent pe componenta
suprasegmentală (accent, intonație, ritm,
tempou, tonalitate) și segmentală (vocale
și consoane) înainte de vârsta de 2 ani.
Beneficiile acestor secvențe de terapie sau regăsit ulterior în dezvoltarea atenției
auditive, dezvoltarea intenționalității spre
comunicare și stabilitate în sarcina de
lucru.

Intervenția timpurie are drept scop:
 integrarea în grădiniță/școală de masă;
 traseu de dezvoltare fără decalaj major
în comparație cu copiii cu dezvoltare
tipică.

Includerea în activități care au presupus
antrenament auditiv înainte de vârsta de
2 ani a contribuit la dezvoltarea atenției
auditive și memoriei fonologice. De
asemenea, acest fapt a oferit copilului
posibilități de dezvoltare a capacității de
cunoaștere, de procesare cognitivă și de
accesare mai facilă a căilor de
comunicare.
În mod treptat, în urma unor secvențe
succesive de învățare, s-a realizat
configurarea sistemului fonematic, prin
definirea pe plan mental a procedeelor, a
imaginilor
sonore,
producându-se
diferențieri precise care dau control
perceptiv-auditiv printr-un autoreglaj al
articulării.
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Un mare avantaj al intervenției timpurii a
fost considerată posibilitatea includerii
lui C. în grădinița de masă (fără însoțitor),
la vârsta de 3 ani, cu un prognostic
favorabil asupra evoluției ulterioare.
Concluzii

Decalajul dintre dezvoltarea limbajului și
celelalte arii de dezvoltare indică
necesitatea terapiei logopedice, la
persoanele cu sindrom Down, chiar și la
vârsta adultă.
Caracteristică importantă a limbajului la
sindromul Down este diferența dintre
capacitatea de înțelegere și capacitatea de
exprimare (importanța consecvenței în
terapie și antrenarea părintelui ca și
coterapeut);
Comunicarea
în
cadrul
echipei
multidisciplinare și urmarea circuitului
terapeutic sunt esențiale pentru atingerea
unui
real
progres
în
contextul
sindromului Down.
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Particularităţile citirii la elevii cu bâlbâială
Ana SABOU (BUT)1
Abstract:
The purpose of this article is to underline the main features of reading a case study of the children diagnosed
with stuttering. Thus, in this article is presented a case study, which contains an assessment process and
intervention approach focused on reading fluency in the context of stuttering. Results demonstrated that an
adequate assessment and intervention can ensure functional development in reading fluency even in
stuttering cases.
Key words: stuttering, reading fluency, case study, assessment, intervention, functional
development.

Introducere
Deseori copiii cu bâlbâială sunt acceptaţi,
încurajaţi şi ajutaţi să-şi corecteze sau
amelioreze tulburarea de limbaj de către
logopezi, cu mult efort şi mai ales cu
resurse materiale şi metode didactice
bine
selectate
şi
adaptate
particularităților acestei tulburări de
limbaj. În ciuda tulburării de limbaj pe
care o prezintă, această categorie de copii
doresc foarte mult să se corecteze, iar
efortul voluntar, motivația reprezintă un
punct cheie în procesul corectivterapeutic.
Pentru copiii cu bâlbâială din ciclul
primar, scrisul şi mai ales cititul sunt
afectate. De aceea, se vor evidenţia prin
acest articol principalele caracteristici ale
citirii copiilor cu bâlbâială şi diferite
metode şi tehnici pentru demersul
terapeutic.
Pentru a specifica erorile de citire
întâmpinate de aceşti copii este necesară
analizarea acestor erori sub următoarele
aspecte:
 aspecte fono-articulatorii;
 aspecte prozodice;
 aspecte respiratorii (Boşcaiu, 1983).
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Aspectele fono-articulatorii în contextual
bâlbâielii
În cazul copiilor cu bâlbâială, dificultăţile
controlului şi efectuării mişcărilor
articulatorii determină o tulburare a
fluenţei citirii. O citire lipsită de fluenţă
este o vorbire neclară şi sacadată.

Caracteristici ale disfluenţelor elevilor cu
bâlbâială
În citirea elevilor cu bâlbâială se întâlnesc
trei tipuri de disfluenţe: repetările,
prelungirile sau alungirile şi pauzele.
a. repetițiile: cuprind sunete (foneme),
silabe sau cuvinte (respectiv particule de
cuvinte), în care se află o vocală.
b. prelungirile (alungirile): constau din
alungirea anormală a duratei de
pronunţie a unor sunete (foneme), în
special a celor continue: vocale, siflante,
şuierătoare şi fricative. Alungirile se pot
datora unor fixări articulatorii sonore sau
blocaje intervenite înainte de pronunţia şi
articularea fonemelor următoare.
c. pauzele: sunt întreruperi de o anumită
durată în desfăşurarea fluxului citirii.
Potrivit lui Moret, (1996, apud Moldovan,
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au

bâlbâială pauzele şi celelalte disfluenţe se
accentuează în cazul unor cuvinte:

 pentru a fi perceptibile ca atare,
trebuie să aibă o durată mai mare de
250 ms;
 survin atât în interiorul cuvintelor, cât
şi în joncţiunea lor, fapt pentru care
evaluările momentelor de bâlbâială,
care nu iau în considerare decât
existenţa acestora în interiorul
cuvintelor,
trebuie
considerate
incomplete;
 există şi unele pauze “pline” cu sunete
neutre, de tipul interjecţiilor sau
cuvinte de umplutură (fără valoare
comunicațională);
 la elevii fără bâlbâială, durata pauzelor
variază între 0,5 şi 1 secundă şi apar la
intervale cuprinse între 2 şi 20 de
minute;
 durata şi numărul lor depind de ritmul
vorbirii, la un ritm mai rapid ele sunt
mai puţine şi mai scurte;
 pauzele mai lungi sunt mai frecvente
înaintea unor cuvinte semnificative
(adică a unor elemente lexicale) decât
în faţa celor funcţionale (elemente
gramaticale);
 în opinia lui Goldman Eisler (1968,
apud Moldovan, 2006) pauzele sunt
favorizate de un grad mai ridicat de
nesiguranţă la care se adaugă frecvenţa
şi lungimea lor; în astfel de cazuri,
pauzele sunt adeseori provocate de
repetări silabice;
 pauzele pline apar în faţa cuvintelor
funcţionale
şi
la
joncţiunea
segmentelor de frază şi coincid adesea
cu un nou inspir.

 când acestea sunt plasate la începutul
frazelor lungi;
 când frecvența utilizării cuvintelor este
mai scăzută;
 când frazele incidente se situează la
joncţiunea a două segmente de frază.

2006)
aceste
discontinuităţi
următoarele caracteristici:

În mod asemănător cu vorbirea copiilor
care nu prezintă bâlbâială şi la copiii cu
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Locul disfluenţelor
În cazul tuturor copiilor, atât cei care
prezintă bâlbâială cât şi cei care nu
prezintă această tulburare, cele mai
numeroase disfluenţe se înregistrează
odată cu pronunţarea primelor cuvinte
din propoziţie.
(Van Hout, Estienne,
1996)
S-a constatat că deosebirile dintre cele
două grupe de copii sunt determinate de
faptul că atunci când copiii fără bâlbâială
efectuează
anumite
disfluenţe
la
începutul unei propoziţii, ei reuşesc
totuşi să treacă cu abilitate peste prima
dificultate. Însă, la copiii cu bâlbâială,
prima dificultate influenţează într-un
mod considerabil restul enunţului.
Potrivit studiului realizat de Boşcaiu
(1966 apud Boșcaiu, 1983), asupra unui
număr de 135 elevi cu bâlbâială, cu vârsta
cuprinsă între 8-16 ani, în ceea ce priveşte
apariţia simptomelor de bâlbâială în
funcţie de grafemul iniţial, dificultăţile
cele mai mari s-au ivit în timpul citirii
propoziţiilor care începeau cu o
consoană.
Cele mai numeroase disfluenţe au apărut
la citirea cuvintelor care începeau cu
sunete oclusive. Dificultăţile cele mai
mari au intervenit în cazul cuvintelor care
cuprindeau consoane consecutive şi
diftongi. Apariţia simptomelor de
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bâlbâială în citire a depins şi de modul în
care au fost construite propoziţiile. În
textele care cuprindeau propoziţii prea
diferite ca număr de cuvinte sau ca
lungime a cuvintelor, disfluenţele au fost
efectuate într-o măsură cu mult mai
ridicată decât în cazul citirii propoziţiilor
omogene.
Astfel, în citirea propoziţiilor alcătuite
din 3-5 cuvinte, s-au înregistrat cele mai
reduse dificultăți, fiecare cuvânt fiind
format din 4-6 litere. Greutăţi deosebite
au apărut în cazul în care între cuvinte
prea lungi erau intercalate cuvinte
monosilabice sau în cazul în care
propoziţiile succesive contrastau puternic
prin numărul de cuvinte.
Într-o mare măsură apariţia disfluenţelor
este influenţată de dispoziţia copiilor şi
de întregul context în care se desfăşoară
citirea. Astfel, în situaţia în care copiii cu
bâlbâială se găsesc în stare de bună
dispoziţie şi pe un fond relaxat, întregul
conţinut este reprodus aproape corect.
Însă, în cazuri de oboseală şi încordare
nervoasă, citirea începe prin efectuarea
unor greşeli, care se menţin cu
perseverenţă până la sfârşitul citirii.
În plus, în împrejurările în care copiii cu
bâlbâială consideră că atenţia persoanelor
din anturaj nu este îndreptată asupra lor,
obţin rezultate mai bune la citire. S-a
constatat de asemenea, că şi în condiţiile
care diminuează propria lor atenţie
auditivă, citirea este cu mult mai corectă.
În cazurile în care copilul cu bâlbâială
citeşte singur sau în faţa unui grup pe
care consideră inferior (de exemplu, în
faţa fraţilor mai mici), disfluenţele sunt în
general reduse.
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După Sheehan (1958, apud Boşcaiu, 1983)
citirea în faţa unui grup de ascultători
este mai dificilă pentru copiii cu
bâlbâială, deoarece proiectează asupra
grupului prezent anumite nemulţumiri
ale auditorilor din trecut.
De asemenea, orice observaţie plină de
nemulţumire sau pedeapsă agravează
bâlbâiala în citire (Siegel, 1970, apud
Boşcaiu, 1983).

Categoria morfologică a cuvintelor “dificile”
La copiii cu bâlbâială, primul loc în
privinţa frecvenţei categoriilor de cuvinte
în cadrul cărora se manifestă anumite
disfluenţe este ocupat de conjuncţii,
urmate de verbe, adverbe şi articole.
Aspectele prozodice
În fluenţa citirii, propoziţia este unitatea
reală prin care se transmite nu numai un
conţinut semantic, ci şi o anumită stare
afectivă. Starea de încordare excesivă a
organelor
articulatorii
determină
deplasarea
accentelor
în
cadrul
propoziţiei, astfel încât cad sub accent
cuvinte care în mod obişnuit nu trebuie
să fie accentuate. Ca urmare, în cazul
propoziţiilor negative, care pentru copiii
mici au un conţinut afectiv mai încărcat,
accentul cade adeseori pe negaţie (de ex.:
dacă tu nu te joci cu mine…).
Majoritatea copiilor cu bâlbâială nu
respectă semnele de punctuaţie din text.
Adeseori, virgula este trecută cu vederea
sau confundată cu punctul şi, în urma
acestei confuzii, vocea se coboară în loc
să se ridice. Alţii nu fac pauza necesară la
punct,
modificând
semnificaţia
propoziţiilor.
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Aspectele respiratorii
În general, respiraţia copiilor este ritmică,
însă ritmul respirator e neregulat,
fenomen firesc, pentru că în perioada
copilăriei organismul este în dezvoltare şi
se produc anumite neregularităţi în
procesul de coordonare a respiraţiei cu
fonaţia.
Fröschels (1931, apud Boşcaiu, 1983)
constată că tulburările respiratorii se
conturează odată cu agravarea bâlbâielii.
La copiii cu bâlbâială, foarte evidente
sunt încercările de a recurge la o
respiraţie forţată, cu debit mare
respirator, consumând aerul pulmonar de
rezervă pentru pronunţarea ultimelor
cuvinte. Inspiraţiile după expiraţiile
forţate, devin din ce în ce mai profunde şi
mai rapide sau superficiale, cu expiraţii
scurte. Sunt frecvente şi încercările de
exprimare în faza inspiratorie.
Modificările respiratorii la copii sunt
strâns legate de stările emotive pe care
aceştia le trăiesc.
Studiu de caz

Date anamnestice
Elevul M.F.V. este în clasa a III-a la Liceul
cu Program Sportiv „Avram Iancu” din
localitatea Zalău, județul Sălaj. F. provine
dintr-o familie legal constituită, formată
din cinci membri: tata, mama, F., fratele,
sora. Subiectul este al treilea copil, fratele
şi sora sunt mai mari decât el.
Condiţiile materiale ale familiei sunt
bune. Locuinţa este bine dotată şi
amenajată,
întreţinută
igienic
corespunzător.
Relaţia dintre părinţi este bună. De
asemenea, relaţiile dintre părinţi şi cei
trei copii sunt bune, precum şi relaţia
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dintre F. şi fratele şi sora lui. Ambii
părinţi prezintă interes pentru educaţia
copilul, însă mama este cea care acordă
mai mult timp şi atenţie în ceea ce
priveşte acest aspect.
Ambii părinţi manifestă interes faţă de
tulburarea de vorbire a copilului, fiind de
acord cu participarea copilului la
şedinţele de terapie logopedică, fără a
manifesta o atitudine de respingere faţă
de copil, datorită tulburării sale de
vorbire.
F. beneficiază de un plan de intervenţie
personalizat propus de profesorul
logoped în colaborare cu cadrul didactic
de la clasă. Elevul beneficiază de o
oră/săptămână de consiliere, o oră
activate de sprijin şi o oră/săptămână de
terapie logopedică. Este cuprins în
serviciile de terapie logopedică din şcoală,
din clasa I, având ca diagnostic logopedic
bâlbâială clono-tonică.

Examinarea fluenţei citirii:
S-a axat pe identificarea gradului de
disfluenţă a citirii realizată la diferite
nivele:
 la nivelul cuvintelor,
 la nivelul propoziţiilor,
 la nivelul textelor.
Examinarea la nivelul cuvintelor s-a
realizat pe baza listei de cuvinte selectate
după mai multe criterii: tipurile de sunete
cu care încep cuvintele, numărul de
silabe, valoarea morfologică a cuvintelor.
În continuare vor fi oferite câteva
exemple de cuvinte care fac parte din
listă:
 Plurisilabice,
bilabiale:
porumbel, mărgăritar;

papagal,
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 Plurisilabice,
ocluzive:
diamante,
candelabru, derdeluş;
 Plurisilabice, fricative: zambilă, sacoşă,
zicătoare;
 Verbe: a merge, a cânta, a dansa;
 Prepoziții: peste, lângă, sub.
Examinarea la nivelul propoziţiilor s-a
realizat pe baza listei de propoziţii
elaborată după mai multe criterii, după
cum se poate observa din exemplele de
mai jos:
 Propoziții complexe (subiect + predicat
+ atribut + complement): Andrada
vorbeşte toată ziua la telefon. Andrei
cântă foarte frumos la pian. Maşina
este condusă cu prudenţă de tatăl
meu.
 Propoziții fără sens: Toată afară a ziua
nins. Cuminte Ion este copil un foarte.
Îngheţata place îmi.
Examinarea la nivelul textelor s-a realizat
pe baza următoarelor tipuri de texte din
Manualul de Limba şi literatura română
pentru clasa a III-a (Peneş, 2000).
 text literar în proză cunoscut de către
elev:
“La
săniuş”
după
Ion
Agârbiceanu;
 text în versuri cunoscut de către elev:
“Stupul lor” după Tudor Arghezi;
 text literar în proză necunoscut de
către elev: “Strada” după o idee de
Edmondo de Amicis;
 text literar în versuri necunoscut de
către elev: “Rapsodii de primăvară”
după George Topîrceanu.

Demersul de intervenţie
Intervenția s-a bazat pe recitirea listelor
de cuvinte, propoziţii şi a textului literar
în proză “Strada” după o idee de
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Edmondo
de
Amicis,
respectând
următoarele procedee şi tehnici:
 Procedeul silabisirii: se citeşte textul pe
silabe, citirea fiind însoţită de mişcarea
ritmică a degetelor, a braţelor, a
bătăilor din palme, a loviturilor din
picioare;
 Procedeul
prelungirii
sunetelor:
prelungirea tuturor vocalelor, sau
numai a primei vocale din cadrul unui
cuvânt sau a unei sintagme; (Stănică,
Vrăşmaş, 1997)
 Procedeul
masticaţiei
(„chewing
method”): emiterea sunetelor în timp
ce efectuează mişcări de masticaţie
bine conturate;
 Citirea textului/listei în şoaptă;
 Citirea textului/listei într-un ritm mai
lent;
 Citirea textului/listei cu voce puternică;
 Citirea textului respectând semnele de
punctuaţie: li se spune elevilor că
semnele de punctuaţie din text sunt
pentru ei precum sunt semnele de
circulaţie pentru şoferi – punctele sunt
precum semnele de “stop”, iar virgulele
sunt precum semnele de “cedează
trecerea”. Înainte ca elevii să citească
cu voce tare, li se marchează fiecare
punct cu o culoare roşie şi fiecare
virgulă cu o culoare galbenă. În timp
ce elevii citesc, trebuie să fie atenţi la
“semne”. Se poate asocia “post-it-urile”
cu “tichetele pentru viteză” şi să se
ridice de fiecare dată când un elev
citeşte prea repede şi ignoră semnele
de punctuaţie.
 Procedeul asocierii citirii cu scrisul;
 Citirea textului/listei stând în picioare;
 Citirea textului/listei stând într-un
picior;
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 Utilizarea jocurilor pentru dezvoltarea
fluenţei citirii textelor:
 Rats (Şobolani): bucăţelele de hârtie
îndoite se pun într-o găletuţă, bol sau
geantă. Fiecare elev va extrage pe rând
câte un bileţel şi va citi cu voce tare
propoziţia scrisă pe acesta. Dacă
extrage “Şobolani!” , va trebui să
recitească toate bileţelele extrase, şi să
le pună din nou în găletuţă, bol sau
geantă. Primul elev care va colecţiona
5
bileţele cu propoziţii
este
câştigător.
 Senõr Speedy (Domnul vitezoman):
După ce elevii au citit o poveste sau un
articol, provocaţi-i să fie “Domnul
vitezoman” şi să citească povestea pe
cât de repede posibil. Scopul acestei
activităţi este acela ca elevii să citească
cât mai repede fără să se îngrijoreze de
respectarea semnelor de punctuaţie.
Acest joc este o modalitate distractivă

de a încheia o activitate (Hanrahan,
McSweeny, 2003).
 - Procedeul de întrerupere şi reluare a
citirii („stop-go”): copilului i se cere săşi creeze o stare pregătitoare ori de
câte ori presimte apariţia unui spasm;
la apropierea spasmelor copilului i se
solicită să se oprească din citire şi să
facă o pauză în decursul căreia va
trebui să se pregătească pentru
continuarea pronunţării atenuând
simptomele
de
manifestare
a
spasmelor.
Rezultate obţinute
Numărul de disfluenţe manifestate de
către copil în timpul citirii listei de
cuvinte este cuantificat în tabelele de mai
jos:

Tabel 1. Numărul disfluențelor înregistrate în lecturarea listelor de cuvinte, după criteriul fonetic
Tipurile de sunete
cu care încep
cuvintele
Vocale
Bilabiale
Labiodentale
Dentale
Alveopalatale
Velare
Laringale
Ocluzive
Fricative
Vibrante
Laterale
Grupuri de sunete
“st”, “tr”, “br”
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Cuvinte
monosilabice
0
0
0
1
0
0
1
1
0
1
1
0

Cuvinte bisilabice

0
1
2
1
1
3
3
2
2
1
1
3

Cuvinte plurisilabice

4
4
1
3
3
2
8
6
3
3
1
3
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Tabel 2. Numărul disfluențelor înregistrate în
lecturarea listelor de cuvinte după criteriul
morfologic
Valoarea morfologică a
cuvintelor
Cuvinte fără sens
Conjuncţii
Prepoziţii
Interjecţii
Substantive
Adjective
Verbe

Numărul de
disfluenţe
9
0
2
1
0
1
2

În urma examinării fluenţei citirii la
nivelul cuvintelor se constată că elevul a

înregistrat cele mai multe disfluenţe la
citirea cuvintelor plurisilabice (după
numărul de silabe), la cele care încep cu
consoane laringale (după locul de
articulare) şi la cele care încep cu
consoane ocluzive (după modul de
articulare). În ceea ce priveşte valoarea
morfologică pe care o au cuvintele elevul
a înregistrat cele mai multe disfluenţe la
citirea cuvintelor fără sens.
În urma intervenției
disfluențe scade:

numărul

de

Tabel 3. Numărul disfluențelor post intervenție-criteriul fonetic
Tipurile de sunete
cu care încep
cuvintele
Vocale
Bilabiale
Labiodentale
Dentale
Alveopalatale
Velare
Laringale
Ocluzive
Fricative
Vibrante
Laterale
Grupuri de sunete
“st”, “tr”, “br”

Cuvinte
monosilabice
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0

Numărul de disfluenţe manifestate de
către subiect în timpul citirii listei de
propoziţii este evidenţiat în tabelul de
mai jos:
Tabel 4. Numărul disfluențelor preintervenție-nivel propozițional
Tipurile de propoziţii
Propoziţii simple
(Subiect + predicat)
Propoziţii alcătuite din
subiect, predicat şi
complement
Propoziţii complexe
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Numărul de
disfluenţe
1
3

9

Cuvinte bisilabice

Cuvinte plurisilabice

0
1
1
1
1
1
2
2
0
1
1
1
(subiect + predicat +
atribut + complement)
Propoziţii interogative
Propoziţii exclamative
Propoziţii fără sens

2
2
1
2
3
1
6
5
0
0
0
3

1
4
6

În urma examinării citirii fluenţei la
nivelul propoziţiilor se constată că elevul
a înregistrat cele mai multe disfluenţe la
citirea propoziţiilor complexe (alcătuite
din subiect, predicat, atribut şi
complement).
În urma intervenţiei se pot observa
uşoare progrese:
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Tabel 5. Numărul disfluențelor postintervenție-nivel propozițional
Tipurile de propoziţii
Propoziţii simple
(Subiect + predicat)
Propoziţii alcătuite din
subiect, predicat şi
complement
Propoziţii complexe
(subiect + predicat +
atribut + complement)
Propoziţii interogative
Propoziţii exclamative
Propoziţii fără sens

Numărul de
disfluenţe
0

6

1
3
5

Tabel 6. Numărul disfluențelor preintervenție-nivelul textului

Text literar în proză
cunoscut de către copil
Text literar în versuri
cunoscut de către copil
Text literar în proză
necunoscut de către copil
Text literar în versuri
necunoscut de către copil

Numărul de
disfluenţe
15
11
18
16

În urma examinării fluenţei în timpul
citirii textelor se constată că elevul a
înregistrat cele mai multe disfluenţe în
timpul citirii textului literar în proză
necunoscut. Totuşi, în urma intervenției,
elevul obţine progrese, acest lucru putând
fi observat în imaginea de mai jos:
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înainte de
intervenţie: 18
disfluenţe
după intervenţie:
8 disfluenţe

1

Numărul de disfluenţe înregistrat de elev
în timpul citirii celor patru tipuri de texte
este evidenţiat în tabelul de mai jos:

Tipul de texte

Numărul de disfluenţe

Fig. 1. Numărul disfluențelor comparativnivelul textului

Concluzii
În cele din urmă, se poate constata că
citirea elevilor cu bâbâială este disfluentă,
însă prin exerciții repetate de antrenare a
fluenței citirii se pot obține îmbunătățiri.
De asemenea, prin studiul de caz
prezentat s-a încercat evidențierea
tipurilor de sunete, cuvinte, propoziții şi
texte, la care elevii cu bâlbâială
înregistrează cele mai multe disfluențe,
accentuându-se
asupra
importanței
selecției
materialului
lingvistic
în
abordarea terapeutică a copilului care
prezintă bâlbâială. În plus, procedeele
utilizate în demersul de intervenție s-au
dovedit a fi utile acestei categorii de copii,
ele putând reprezenta o sursă de
inspirație viitoare pentru părinții copiilor
cu bâbâială şi a logopezilor care se
confruntă cu astfel de cazuri.
Concluzie
În cele din urmă, se poate constata că
citirea elevilor cu bâbâială este disfluentă,
însă prin exerciții repetate de antrenare a
fluenței citirii se pot obține îmbunătățiri.
De asemenea, prin studiul de caz
prezentat s-a încercat evidențierea
tipurilor de sunete, cuvinte, propoziții şi
texte, la care elevii cu bâlbâială
înregistrează cele mai multe disfluențe,
accentuându-se
asupra
importanței
selecției
materialului
lingvistic
în
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abordarea terapeutică a copilului care
prezintă bâlbâială. În plus, procedeele
utilizate în demersul de intervenție s-au
dovedit a fi utile acestei categorii de copii,
ele putând reprezenta o sursă de
inspirație viitoare pentru părinții copiilor
cu bâbâială şi a logopezilor care se
confruntă cu astfel de cazuri.
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Valenţe persuasiv-comunicaţionale şi catartice ale vocii în psihoterapie,
euritmie şi în eufonia vocală
Oana PREDA1, Vasile Radu PREDA2
Abstract
Persuasive - communicational and cathartic valences of the voice in psychotherapy and in vocal euphony.
This study focuses on five theoretical, methodological and practical problems from the area of
melotherapeutic mediation psychotherapies: the impact of the emotional state upon the voice; the
therapeutic persuasive-communicational valences of the voice; the emotional-cathartic valences of the voice
in melotherapy; the eurythmics – a contemporary model of connection between movement, rhythm and
sound; the therapeutic valences of vocal euphony. The insistence is on the efficiency of these approaches in
the case of persons in difficulty due to illness or disability.
Keywords: melotherapy, cognitive musical therapies, eurythmics, vocal-musical therapy,
vocal euphony, emotional valences, cathartic valences.

Impactul stărilor emoţionale asupra vocii
Producţia vocală este influenţată de mai
mulţi factori somato-psihici, care pot
imprima caracteristici specifice: oboseala,
stresul, emoţiile. Starea emoţională joacă
un rol important în respiraţie şi în
tensiunea musculară globală, deci şi în
procesul vocal. De fapt, numeroşi
cercetători au stabilit existenţa unei
relaţii între starea emoţională şi anumite
caracteristici ale vocii, cu posibile
repercusiuni şi în activităţile vocalmuzicale
(Scherer,
Kappas,
1988;
Morsomme, 2012). Astfel, în stările de
anxietate, depresie, acces de panică, stres
post-traumatic, sunt evidente unele
tulburări ale vocii: inhibiţii vocale, tremur
al vocii, registru vocal redus, timbru
vocal perturbat, afonii psihogene. Unele
afonii psihogene pot să apară în diferite
situaţii stresante/ traumatizante, fiind
generate de un mecanism de apărare,
instalat după şocul emoţional.
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În cazul unor boli ale organelor vocale,
precum nodulii laringieni, s-a constatat
că la adulţii sau la copiii cu astfel de
afecţiuni se poate manifesta instabilitatea
emoţională, frustrarea, stările depresive
sau crizele de furie. Desigur, pentru a se
evalua impactul unor astfel de tulburări,
în
generarea
anumitor
stări
psihopatologice la persoanele cu tulburări
vocale, trebuie ca în fiecare caz să se ia în
seamă
trăsăturile
de
bază
ale
personalităţii
dinaintea
apariţiei
tulburărilor (Kappas, Hess, Scherer, 1991).
Valenţe
vocii

persuasiv-comunicaţionale

ale

Calităţile vocale ale vorbitorului sau ale
persoanei care cântă au valenţe persuasivcomunicaţionale. Calităţile vocale sunt:
înălţimea/intensitatea vocii, volumul
vocii, timbrul, dicţia şi accentul, viteza
vorbirii, folosirea pauzelor legate de
pronunţie şi utilizarea pauzelor retorice.
În cazul psihoterapiilor sau al consilierii
psihologice şi/sau psihopedagogice, în
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funcţie
de
specificul
cazului,
psihoterapeutul evită anumite cuvinte şi
anumite articulări de tonuri, căutând
altele care sunt mai potrivite. Astfel,
vocea
psihoterapeutului
sau
a
consilierului nu va exprima anumite
durităţi, dar se va modifica în raport cu
unele rezistenţe sau unele facilităţi
comunicaţionale, în cadrul dialogului
psihoterapeutic.
Prin inflexiunile vocii, expresiile verbale
ale persoanei comunică starea psihică
subconştientă
sau
pre-ideativă,
determinată în mare măsură de trăirile
afective
adesea
necontrolate
sau,
dimpotrivă controlate voluntar, aşa cum
se petrece în actorie sau în discursurile cu
scopuri persuasive evidente. Aceasta
presupune, printre altele, „modelarea” şi
„modularea” vocii - schimbarea tonului, a
intensităţii vocii şi a ritmicităţii
expresiilor verbale. Parafrazându-l pe
Valery (1988, p. 816), care se referea la
principiul poetic exprimat şi prin voce,
putem spune că psihoterapeutul le
trezeşte oamenilor un dar care le pune în
acţiune o nouă distribuire a resurselor de
care ei dispun. După opinia lui Valery
(1988, p. 817) manifestarea unui principiu
poetic trebuie căutată în voce şi în relaţia
dintre funcţia cognitivă şi limbaj. Prin
schimbarea tonului, a intensităţii vocii, a
ritmicităţii, se realizează modularea vocii.
În procesul comunicării, este important
să dai vocii un fel de viaţă proprie,
autonomă, intimă, prin opoziţie cu ceea
ce poate fi accidental, să faci din vorbire
un rezonator al spiritului şi al emoţiilor,
în funcţie de context.
Deci, pe lângă alte abilităţi ale
psihoterapeutului, el trebuie să pună în
valoare şi rolul vocii pentru a spori
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eficienţa persuasiunii raţional-afective,
din cadrul demersurilor psihoterapeutice.
Vocea – în cadrul comunicării, precum şi
prin anumite cântece - are valenţe
persuasive în transmiterea mesajelor şi a
unor emoţii, de care trebuie să se ţină
seama inclusiv în cadrul terapiilor
raţional-emotive. În acest sens, amintim
remarca lui Vianu (1975, p. 119) care scria:
„Ţinând seama de măsura în care în verb
transpare, uneori, inconştientul – fie şi
mascat – putem spune că nu întotdeauna
îl stăpânim şi că prin limbaj nu doar
vorbim, ci adesea suntem vorbiţi de
limbaj”. De asemenea, Vianu (1975, p. 147)
ne atrage atenţia că „indivizii care vorbesc
puţin şi greu pot revela un conţinut
psihologic extrem de interesant şi de
abundent, susceptibil de a fi prelucrat la
nivelul interpretării”.
Valenţele emoţionale şi catartice ale vocii
în terapia muzicală
Preocupările
empirice
şi
studiile
referitoare la influenţa muzicii asupra
comportamentului uman şi asupra stărilor
afective sunt numeroase, iar multe dintre
ele au un temeinic suport explicativ,
validat ştiinţific mai ales prin cercetările
neuro-psihologice
şi
cognitiviste
(McAdams, Deliège, 1989).
Muzica reprezintă arta de a exprima şi de
a trezi sentimente şi idei cu ajutorul
sunetelor combinate într-o manieră
specifică, bazându-se pe următoarele
elemente: ritm, armonie şi melodie
(Veredeau-Pailles, 1999, p. 117-119).
a) Ritmul, în muzică, se referă la
structurarea
accentelor tonice sau
relaxante într-o structură muzicală.
Ritmul muzicii intră în rezonanţă cu
ritmul propriu al ascultătorului, fiind un
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element constitutiv al specificităţii sale
psihomuzicale. De exemplu, după cum
susţine Verdeau-Pailles (1995, p. 118),
ruptura ritmului va putea provoca o
tensiune emoţională puternică, utilizabilă
în terapia muzicală datorită efectului
stimulativ sau catartic. Dezvoltarea prin
intermediul muzicii a aptitudinilor
ritmice este un factor de adaptare şi are
ca efect optimizarea rezolvării unor
sarcini care implică reprezentările spaţiotemporale. Pe fond muzical se poate
realiza şi terapia ritmică sau cea
psihomotorie la copiii cu diferite
dizabilităţi. De exemplu, chiar şi copilul
cu dizabilitate auditivă profundă este
sensibil la ritm, percepându-l datorită
vibraţiilor, mai ales, dacă se utilizează
instrumente de percuţie. Tocmai de aceea
pentru copiii cu dizabilitate auditivă
profundă sau cu hipoacuzie s-a introdus
în curriculum Educaţia ritmică, aceasta
fiind experimentată cu succes în
contextul activităţilor de la grădiniţă şi de
la ciclul primar. La copiii care au fost
protezaţi, pe baza educaţiei ritmice
relaţionată cu exersarea vocii prin
activităţi vocal-muzicale se ajunge la
adevărate performanţe la orele de muzică.
Pentru relaţionarea activităţii vocalmuzicale cu educaţia ritmică, noi
considerăm că la ciclul primar, cu elevii
auzitori, se poate utiliza cu succes
remarcabila lucrare a lui G. Breazu şi N.
Saxu „Carte de cântece pentru copii”
(1985). După cum susţin autorii, o parte
din cântecele din carte pot fi însoţite de
gesturi, de mişcări corporale potrivite cu
acţiunea exprimată în text. Cântecele din
carte sunt redate prin „valuri colorate”,
care urcă şi coboară mai mult sau mai
puţin, mai repede sau mai rar – potrivit
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înălţimii şi duratei sunetelor din care sunt
formate melodiile – şi se întrerup la pauze
şi cadenţe. Cuvintele sunt aranjate în
valul melodic. Deasupra valului, figurile
intuitive înfăţişează sensul cuvintelor şi
simbolizează notele muzicale. Melodiile alese conform capacităţilor copiilor - se
dezvoltă progresiv, în diferite variaţii
ritmice.
b) Armonia se referă la îmbinarea
melodioasă a sunetelor şi se bazează pe
tehnica acordurilor, specifică unei
compoziţii. La orele de muzică sau în
activităţile de terapie muzicală se pune
accent pe ascultarea unor piese muzicale
melodioase sau pe realizările orchestrale
şi vocale armonioase ale elevilor.
Asemenea abordări sunt frecvente, de
exemplu, în şcolile pentru elevii cu
deficienţe de vedere la orele de muzică şi
în cadrul unor activităţi extra-curriculare.
c) Melodia reprezintă o succesiune de
sunete îmbinate după regulile ritmului şi
modulaţiei pentru a alcătui o unitate cu
sens expresiv, rezultând o compoziţie
muzicală sau un cântec. O melodie poate
fi: a) o succesiune de sunete cu înălţimi şi
durate diferite, care alcătuiesc o unitate
muzicală; b) o compoziţie muzicală
(cântec).
Ritmul şi melodia sunt
elementele esenţiale care compun un
cântec, o melodie.
Puterea dinamogenă a muzicii a fost
evidenţiată de numeroşi cercetători, care
au studiat efectele psihofiziologice ale
mesajelor muzicale. Muzica are influenţă
asupra
sistemului
neuro-vegetativ
simpatic şi parasimpatic, ducând la
modificarea ritmului cardiac, a ritmului
respirator, la modificări ale traseelor
E.E.G., a reacţiei psihogalvanice. Uneori,
persoana care receptează muzica este
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într-o asemenea stare emoţională, încât
respiraţia sa devine neregulată şi poate să
se oprească aproximativ nouă secunde,
evidenţiindu-se, astfel, existenţa unei
relaţii ciclice între muzică, emoţii şi
sistemul neurovegetativ (Tastayre, 1968,
p. 19-22). Desigur, aceste modificări
neurovegetative sunt în funcţie de tipul
constituţional al persoanei, de structura
sa afectivă, de tipul de „rezonanţă
intimă”, de gradul de cultură muzicală, de
specificul muzicii (tonică, activizantă,
sedativă etc.). În funcţie de toate acestea
şi în raport cu schema temporală, cu
dinamica şi tematica operei muzicale se
produce un anumit mod de reglare a
ritmurilor biofiziologice şi psihice ale
persoanei care audiază sau cântă anumite
piese muzicale. Această reglare este
dependentă şi de unele reprezentări sau
idei, care apar la nivel cortical, precum şi
de activitatea subcorticală din timpul
unei audiţii muzicale (Preda, 2004, p.
127).
Prin urmare, explicarea efectelor terapiei
muzicale se bazează pe cercetările
neuropsihologice care pun în evidenţă
rolul hipotalamusului în procesul de
reglare neuro-fiziologică şi pe studiile
referitoare la procesele psihice conştiente
şi la inconştientul cognitiv, precum şi pe
datele psihologiei experimentale şi ale
psihologiei clinice (Preda, 2004, p. 126).
Meloterapia este fundamentată ştiinţific
şi în ceea ce priveşte efectele
psihofiziologice şi psihice ale sunetelor
muzicale instrumentale sau vocale cu
valoare terapeutică, contribuind la
echilibrarea afectivă, stenicizarea şi
restabilirea sau facilitarea canalelor de
comunicare ce pot fi perturbate la diferite
persoane.
Meloterapia se bazează pe
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utilizarea sunetelor ca „instrumente
terapeutice”, contribuind la restabilirea
canalelor de comunicare la diferite
persoane cu dizabilităţi, tulburări sau boli
psihice, contribuind la o mai bună
integrare şi socializare a acestora
(Guiraud-Caladou,
Verdeau,
1976;
Guirado, 1993).
Meloterapia creează un climat favorabil
diverselor abordări psihoterapeutice şi
psihopedagogice, fiind considerată de
unii autori (Schwabe – citat Lecourt, 1993,
p. 123) ca o ramură a psihopedagogiei de
susţinere, având ca obiective activarea
emoţională, reglarea tensiunilor afective,
armonizarea psihosomatică, iniţierea şi
întărirea
contactelor
interpersonale,
stimularea vitalităţii unor persoane aflate
în dificultate. Meloterapia poate fi
utilizată şi în terapiile cognitive lansându-se terapii muzicale cognitive
(Galinska, 1989), în terapiile sistemice şi
în psihoterapiile umaniste, care urmăresc
valorizarea persoanei şi o mai bună
înţelegere a intenţiilor acesteia în actul
comunicării. În relaţie cu aceste tipuri de
psihoterapii, meloterapia valorizează
următorul
postulat:
„reglarea
comportamentului se poate face pornind
de la experienţele afective trăite în
prezent” (Scherer, Kappas, 1988, p. 26).
Muzica poate să reînvie pe plan afectiv şi
cognitiv „sedimentările” unora dintre
experienţele existenţiale ale persoanei
care receptează în mod empatic mesajele
şi emoţiile transmise prin operele
muzicale şi prin cântece. După opinia lui
Frances (apud Preda, 1993, p. 110),
reacţiile la mesajul vocal-muzical au un
efect difuz la persoanele fără cultură
muzicală, dar la cei iniţiaţi în arta
muzicală manifestările fiziologice şi
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psihofiziologice au tendinţa să se
organizeze şi să se ajusteze la
evenimentele discursului muzical. Toate
cercetările au evidenţiat că dimensiunea
esenţială în meloterapie este potenţialul
emoţional al muzicii. Piesele muzicale
selectate pentru meloterapie trebuie să fie
racordate la profilul psiho-muzical al
fiecărui beneficiar, utilizându-se anumite
fişe destinate alegerii pieselor muzicale şi
studierii influenţelor muzicii în diferite
stări psihice, mai ales afective, aşa cum
este, de exemplu, Fişa profilului psihomuzical propusă de Preda (2004, p. 140).
Trecând în revistă mai multe studii şi
cercetări (Barros, 1974, Benenzon, 1974,
Guirado,1993; Berthomieu, 1994; BriolaisBonichon, 1994; Verdeau-Pailles,1995;
Preda, 2004; Estienne, Morsomme, 2005)
deducem că terapia muzicală poate fi
utilă în redarea echilibrului şi stenicităţii
emoţionale, precum şi în exersarea unor
improvizaţii
muzicale
vocale
sau
instrumentale în cazul unor copii, tineri
sau adulţi aflaţi în dificultate, datorită
unor disfuncţii somatice sau psihice,
precum şi în cazul unor dizabilităţi.
Relaţiile dintre meloterapie, pedagogia
muzicală Orff şi euritmie
Asociată cu diferite procedee verbale şi
non-verbale, meloterapia ajută la punerea
în lucru a expresivităţii corporale,
contribuie
la
realizarea
relaxării,
acţionând concomitent asupra ritmurilor
corporale şi asupra psihicului. Tocmai în
acest sens se utilizează în diferite
instituţii
şcolare
sau
medicale
metodologia pedagogiei muzicale Orff şi
euritmia.
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Esenţa Pedagogiei Orff
Pedagogia
Orff
s-a
lansat
prin
modalităţile care vizau o cât mai adecvată
relaţionare a mişcărilor, gesturilor şi
expresiilor corporale, a dansului şi
muzicii. Conform acestei abordări,
experienţa muzicii se manifesta mai ales
prin corpul receptor sau/şi efector, mai
puţin prin intelect. Pedagogia Orff
vizează explorarea şi experimentarea
celor mai simple elemente ale muzicii:
pulsaţia, metrica, tempoul, ritmul.
Treptat, prin exerciţiu, aceste elemente
sunt rafinate, iar elevii ajung la niveluri
mai complexe de exprimare prin
îmbinarea muzicii cu mişcările, cu
expresiile corporale şi dansul. În
pedagogia Orff un accent deosebit este
acordat, de asemenea, vocii, utilizării
unor instrumente, dezvoltării gândirii
muzicale şi a relaţiilor interpersonale din
grup. În privinţa educaţiei vocii vorbite
sau a celei cântate sunt vizate: postura,
respiraţia, fonaţia, vocalizele, timbrul
vocal, sunetele vocale, onomatopeele,
motivele parametrice vocale, patternurile ritmice, pattern-urile tonale. Vocea
şi mişcările sunt incluse şi exersate în
jocuri şi în dansuri acompaniate de
cântece (Picard, 2008, p. 7-10).
În pedagogia Orff, instrumentele muzicale
sunt privite ca extensii ale gândirii
muzicale, iar prin tehnicile instrumentale
se redau melodii, se creează piese
instrumentale sau se improvizează.
Acţiunea instrumentală se relaţionează cu
producţiile vocale, cu gesturile, cu
mişcările şi cu dansul. Prin realizarea în
grup a metodelor şi procedeelor
pedagogiei Orff, se exersează expresiile
emoţionale stenice şi comunicarea
interpersonală dintre elevi, urmărindu-se
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socializarea, integrarea, cooperarea şi
sinergia.

Caracteristici ale Euritmiei
Rudolf Steiner – iniţiator al Euritmiei - a
fost primul teoretician care în anii 19111912, în cadrul Pedagogiei Waldorf, a
subliniat valenţele comunicaţionale şi
formative ale exprimării sonorităţilor
vocii umane şi a unor instrumente
muzicale, prin asocierea unor mişcări
corporale şi gesturi, care întăresc forţa
expresivă a vocalelor şi consoanelor din
vorbire sau cântec.
Euritmia iniţiată de Steiner şi dezvoltată
ca euritmie artistică de Marie Steiner
completează
abordările
pedagogiei
Waldorf şi ale pedagogiei muzicale Orff
prin modalităţile propuse pentru a se
introduce în mod artistic fiecare conţinut
didactic, fie el noţional sau de formare a
unor deprinderi, abilităţi practice.
Euritmia
reprezintă
îmbinarea
armonioasă a elementelor componente
ale unei opere (sunete, mişcări, linii
melodice) o sinteză ritmică a gimnasticii
şi dansului cu acompaniament muzical
sau vorbit. Fiecare vocală, consoană şi
nuanţă a cuvântului, a vorbirii, fiecare
notă muzicală, interval sau acord muzical
are sau induce o mişcare intrinsecă
relevată print-un gest euritmic.
În zilele noastre, deşi a trecut peste un
secol de la apariţia pedagogiei Waldorf şi
a
Euritmiei,
aceste
alternative
educaţionale şi terapeutice s-au revigorat
şi modernizat. Tocmai de aceea au fost
reeditate şi în ţara noastră unele dintre
operele lui Rudolf Steiner, dintre care
amintim: „Arta educaţiei. Metodica şi
didactica”, Editura Triade, Cluj-Napoca,
1994; „Dezvoltarea sănătoasă a fiinţei
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umane” şi „Antropologia ca bază a
pedagogiei”, ambele apărute la Editura
Triade, Cluj-Napoca în 1998.
Cu toate că studierea euritmiei îşi are
originea la începutul secolului XX, când
Rudolf Steiner a imaginat şi teoretizat o
nouă percepţie a sunetelor şi a muzicii,
configurate într-o artă a mişcării, astăzi
tot mai mulţi cercetători aduc argumente
temeinice pentru ca euritmia să fie
considerată un model aplicativ, bazat pe
interconexiunea între mişcare, ritm şi
sunet, cu valenţe constructive pe plan
afectiv şi acţional pentru copii, tineri şi
adulţi (Nedelcuţ, 2009, p. 41).
În curricula instituţiilor şcolare Waldorf
studierea şi practicarea artelor ocupă un
loc special. Astfel, euritmia, desenul,
pictura,
sculptura,
studiul
unui
instrument (flaut pentatonic, blockflaute
diatonic, chitară clasică şi acustică)
stimulează dezvoltarea vieţii afective a
elevilor şi dă posibilitatea găsirii unor noi
modalităţi şi mijloace de exprimare
creativă (Stănculescu-Laczko, 2014, p. 56).
În funcţie de scopul utilizării, pe
parcursul anilor, s-au dezvoltat trei
ramuri ale euritmiei: artistică (scenică),
pedagogică şi terapeutică. Euritmia
scenică se caracterizează prin faptul că se
creează o anumită reprezentare vizibilă în
cadrul căreia corpul uman este
instrumentul, iar vocea, vorbirea, muzica
şi cântatul sunt elemente care produc
specificul atmosferei. Euritmia devine o
artă care aduce în faţa participanţilor
intervale, tonuri muzicale, sunete rostite
printr-o fluentă şi expresivă gestică a
braţelor, a palmelor şi corpului, într-o
unitate dinamică. Astfel, se realizează o
îmbinare armonioasă de sunete, cuvinte
şi expresii verbale rostite cu anumite
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modulări ale vocii, linii, proporţii, care
relaţionate generează un echilibru
compoziţional,
reprezentând
vizual
mesajul
poetico-muzical.
Euritmia
pedagogică fructifică unele elemente
metodico-didactice,
adaptate
din
pedagogia Waldorf şi din pedagogia
muzicală Orff, promovând încrederea
copilului în propriile capacităţi fizice şi
psihice, deschizându-i noi posibilităţi de
exprimare pentru a transmite idei şi
emoţii. Astfel, se ajunge la conştientizarea
de către copil a propriului potenţial fizic,
cognitiv şi emoţional, necesar valorizării
sale, inclusiv pe plan şcolar şi pe plan
artistic. Al treilea domeniu îl reprezintă
euritmia terapeutică, utilizată cu scopuri
curative sau/şi recuperatorii pentru
persoanele care au anumite maladii sau
dizabilităţi. Întregul demers al euritmiei
terapeutice creează şi un climat favorabil
aplicării tratamentelor medicale şi
abordărilor
psihoterapeutice
(Aducovschi, Stoica, 2009, p. 1-3;
Nedelcuţ. 2009, p. 40-42).
Merită să amintim faptul că în instituţiile
şcolare Waldorf se utilizează cu succes
euritmia
pedagogică.
Astfel,
prin
motricitate, relaxare, ascultare (audiţie),
expresie corporală şi vocală copilul poate
descoperi legile care guvernează relaţia
dintre energie, spaţiu şi timp, iar studiul
componentelor muzicii – ritm, melodie,
armonie – este abordat prin intermediul
studierii mişcărilor corporale.
Valenţele terapeutice ale eufoniei vocale
Eufonia Vocală a fost creată de Mirrelle
Marie, artistă şi pedagog, care a activat în
Franţa şi în numeroase alte ţări europene
şi africane, în domeniul pedagogic, în
şcoli de muzică şi universităţi, precum şi
în sectorul medical.
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Eufonia Vocală a fost concepută ca o noua
modalitate meloterapeutică prin care
vocea umană îşi dezvăluie potentialităţile
expresive
şi
catartice,
autoarea
inspirându-se şi din Pedagogia muzicală
Orff şi din Euritmie. Astfel, de exemplu,
după cum rezultă din cartea „Liberer sa
voix. Euphonie Vocale” (2001, p. 41)
autoarea aderă la unele dintre ideile lui
Rudolf Steiner, din care citează
următoarele opinii: „Atunci când omul
ascultă, toate organele intră în rezonanţă
cu vibraţiile aerului, nu numai cu
organele auditive. Omul în întregimea sa
rezonează, chiar dacă uneori mai slab [...]
Există o mare şi subtilă diferenţă între
ceea ce se spune că omul ascultă prin
intermediul urechilor şi ceea ce prin
intermediul acestora ajunge să se
conştientizeze”.
Totodată, în acord cu filosofia lui Steiner,
care considera că vorbirea şi cântul sunt
două modalităţi de exprimare a
sensibilităţii
umane,
iar
euritmia
constituie o cale de revelaţie a sufletului
omenesc,
autoarea Eufoniei Vocale
susţine că scopul omului este de a-şi
acorda instrumentul său corporal la
„vibraţiile cosmosului” (2001, p. 160).
Fundamentul Eufoniei Vocale rezidă în
principiul
interrelaţiei:
interrelaţia
sistemelor corpului şi interdependenţa
factorilor psihici în procesul de
comunicare şi de expresie (Marie, 2001, p.
120). Totodată, conform principiului
comunicării dedus din analiza relaţiei
receptor-emiţător sau emiţător-receptor,
Eufonia Vocală ne învaţă cum să ne
acordăm „corpul-instrument” pentru a
funcţiona cât mai bine, valorificându-i
potenţialităţile.
Noţiunea
„corpinstrument” include şi sfera emoţiilor

RRTTLC 2016
trăite somato-fiziologic, precum şi
tratările cognitive sau ale inconştientului
cognitiv, deoarece – după cum spune
Marie (2001, p. 70-71) – corpul, emoţiile şi
gândirea sunt în interacţiune. Eufonia
vocală, armonizând sistemele somatopsihice ale fiinţei umane, propune o
„eliberare terapeutică” şi curativă.
Emiterea şi receptarea sunetelor vocale, a
vocalizelor şi, mai ales, trăirea profundă a
semnificaţiilor sonore şi verbale ale
cântecelor transformă şi structurează în
mod echilibrat individul, care învaţă să se
cunoască mai bine şi să evolueze.
Prin exerciţiile de ascultare învăţăm să
discernem fiecare parametru al vocii
umane. Ca exerciţii ale eufoniei vocale,
Marie (2001, p. 50-51) le propune, printre
altele, pe următoarele:
a) Emiţătorul cântă o melodie sau o
singură notă
muzicală vocalizată în
spatele receptorului. Sunetul amplificat în
spatele receptorului joacă rolul de
revelator al stocărilor ideo-afective
corporale şi mnezice ale unor amintiri
pozitive sau negative. Melodia sau
sunetul muzical fac să apară la suprafaţă
amintiri cu diferite nuanţe, sub forma
unor imagini, emoţii, sau senzaţii fizice.
Acestea pot fi
confortabile sau
inconfortabile. În cazul celor din urmă,
prin eufonia vocală se produce catarzisul
şi reechilibrarea afectivă, persoana
receptoare devenind capabilă să intuiască
şi posibile valenţe pozitive în amintirea
traumatică.
b) Într-o altă etapă a eufoniei vocale, se
va realiza menţinerea unei stări de
vigilenţă, prin observarea propriilor trăiri
emoţionale simţite psihic şi fizic,
corporal, astfel încât să se repereze stările
afective negative încă de la începutul
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manifestării lor, să le stopeze cronicizarea
sau desfăşurarea lor perturbantă.
Prin eufonia vocală se realizează punerea
persoanei în rezonanţă cu valenţele
stenicizante ale melodiei, ale sunetelor
muzicale, astfel încât să se remonteze
amintirile. Acest lucru este posibil
deoarece în circa 90 % din cazuri se
manifestă un proces de atenţie auditivvocală sau verbală abordat prin ascultare.
Atenţia persoanei receptoare a mesajelor
eufonice este îndreptată spre diferite părţi
ale corpului în care conştientizarea este
mascată. Peste tot unde conştientizarea a
fost mascată, ea poate să se trezească,
prin intermediul eufoniei vocale. Energia
pusă în lucru prin atenţia auditivă,
amplificată prin voce, ajunge în acele
locuri din corp în care tensiunea de ordin
emoţional este resimţită, iar amintirile se
pot remonta sub forma unor imagini
vizuale, sonore, verbale sau a unor
mişcări şi gesturi spontane. Persoana
receptoare a mesajelor eufonice vocale se
eliberează de tensiunile emoţionale şi
trăieşte impresia sau chiar convingerea
că această tehnică a adus semnificative
schimbări ale stării acestuia (Marie , 2001,
p. 50).
Cântecul şi cântatul eufonic, prin
armonizarea sistemelor vocale ale fiinţei
umane, propune o eliberare terapeutică a
tensiunilor ideo-afective. Eufonia vocală
propune o modalitate de antrenare a
persoanei receptoare pentru a discerne
sunetele interioare şi sunetele exterioare.
Noi învăţăm să recunoaştem senzaţii,
emoţii şi gânduri ca fiind interioare,
intrinseci, sau provocate din exterior.
Învăţăm să dăm atenţie senzaţiilor,
emoţiilor şi gândurilor noastre, dar şi să
ascultăm cu atenţie mesajele ce vin din
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exterior. Audiţia interioară este tributară
imaginaţiei auditive determinată de
perceperea
sunetelor,
imaginaţie
racordată la diverse emoţii. Eufonia
vocală creează o relaţie empatică între
persoana emiţătoare şi cea receptoare a
cântecului eufonic. Aceasta presupune a
fi atent la tot ceea ce ţine de corpul tău şi
de psihicul tău, pentru a conştientiza
specificul unor emoţii, a te asculta pe
tine, a te conduce progresiv spre a-l
asculta şi pe altul, recepţionând şi ceea ce
parvine
din
mediul
înconjurător,
influenţându-te. În cadrul eufoniei
vocale, fiind capabil să asculţi, poţi
„deveni conştient, vivace şi atent faţă de
tine şi de altul, ajungând să fii la unison
cu universul cosmic” (Marie, 2001, p. 40).
În eufonia vocală, sunt valorificate în
scopuri
formative
sau
terapeutice
caracteristicile vocii umane: întinderea
vocală sau registrul vocal, tensiunea
vocală, timbrul vocal, intensitatea sonoră,
frecvenţa tranziţiilor vocii, modularea
vocii. Prima trăire subiectivă a practicării
cântatului
eufonic constă în dorinţa
exprimării emoţiilor care se simt în
interiorul propriului corp, trăire care se
eliberează prin voce. Vocea umană este
foarte bogată prin timbrul său, prin
posibilităţile articulatorii şi forţa sa.
Cântatul eufonic devine o expresie a
sufletului care se dezvăluie prin
modelarea şi modularea vocii (Marie ,
2001, p. 50).
Eufonia vocală poate să includă şi
ascultarea unor emisii vocal-muzicale
foarte variate, repertoriate în muzicoetnologie (inclusiv de la populaţiile
africane,
asiatice,
oceanice
etc).
Ascultarea unor astfel de muzici „atipice”
şi neobişnuite pentru europeni, le
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îmbogăţesc spectrul sonor şi le deschide
orizontul spre alte culturi, tradiţii şi
obiceiuri - susţine Marie (2001, p.40).
Tocmai de aceea, Mirelle Marie a
practicat eufonia vocală şi în ţările din
Africa de Nord, în Tunisia şi Algeria,
inclusiv în spaţiile vaste ale deşerturilor,
preluând şi prelucrând cântece din aceste
culturi, utilizând totodată şi instrumente
specifice acestora.
Din cele de mai sus rezultă că baza
acestei metode meloterapeutice constă în
faptul că prin trăirea semnificaţiilor
cântecului interior se eliberează vocea, iar
persoanele care participă la eufonia
vocală pot să ajungă la o deschidere şi
dinamică stenică, la sentimentul de
plenitudine spirituală, calm şi bucurie.
Practicarea eufoniei vocale, inclusiv în
demersurile logopedice sau în unele
psihoterapii, contribuie la reechilibrarea
emoţională, autocunoaştere şi dezvoltare
personală.
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Valenţe corectiv compensatorii ale metodei spectografice
Alina BOCA 1
Abstract
The speech intelligibility degree of the hearing impaired children speech varies widely, from completely
incomprehensible to almost functional. Although a number of studies have documented typical speech
disorders of the hearing impaired children compared with hearing children.
Most of these studies have been limited to the analysis of perceptual errors of type phonetic and phonological.
In recent years of the digital technology has greatly increased the efficiency of speech acoustics study, which
may provide more precise details than perceptual analysis regarding timing and frequency distribution of
acoustic energy into individual segments of speech
Key words: speech intelligibility, spectogram, voice onset time, hearing impairments

Repere teoretice
Gradul de inteligibilitate sau claritate în
vorbirea
copiilor
cu
dizabilitate
neurosenzorială
de
auz
variază
considerabil, de la complet neinteligibil
până la aproape funcţional. Cu toate că o
serie de studii au documentat greşelile
tipice de vorbire ale copiilor cu
dizabilitate de auz în comparaţie cu copii
cu auz normal, majoritatea acestor studii
s-au limitat la o analiză perceptuală a
greşelilor de tip fonetic şi fonologic
(Hudgins, Numbers, 1942; Smith, 1982;
Dunn şi Newton, 1986; Culbertson şi
Kricos, 2002).
În ultimii ani dezvoltarea tehnologiei
digitale a crescut cu mult eficienţa
studiului acusticii vorbirii, ceea ce poate
oferi detalii mai exacte decât analiza
perceptuală, în ceea ce priveşte
temporizarea şi distribuţia frecvenţei
energiei acustice, în segmente individuale
de vorbire.
În timp ce, studiile perceptuale prezintă o
validitate de aspect ridicată, rezultatele
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acestora tind să varieze considerabil
datorită naturii subiective a analizei.
Analiza acustică, pe de altă parte, permite
o urmărire mai precisă şi mai obiectivă a
schimbărilor subtile care au loc în
sunetele vorbirii în ghidarea terapiei
limbajului şi în monitorizarea progresului
(Uchanski & Geers, 2003).
În plus, caracteristicile acustice asociate
greşelilor de articulare produse de către
copiii cu dizabilitate de auz pot indica
modul în care informaţia acustică ce
lipseşte din feedback-ul lor auditiv
afectează modul în care aceştia stabilesc
asocierea dintre clasificarea unui sunet şi
schema de producere. Astfel se pot
identifica componentele lipsă care fac
diferenţierea şi care pot fi suplimentate
prin alte tipuri de feedback.
Tehnici speciale de terapie a limbajului
au fost aplicate copiilor cu dizabilitate de
auz pentru a le dezvolta acestora
abilitatea de a vorbi corect. Astfel de
tehnici de terapie implică adesea
utilizarea semnalelor vizuale, tactile şi
cinetice pentru a compensa lipsa de acces
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la semnalele auditive (Dodd, 1976; Ling,
1976).
Progresele tehnologice din ultimele
câteva decenii au făcut acum uşor
accesibile instrumente care oferă semnale
vizuale sub forma uni afişaj vizual, în
timp real, a semnalelor acustice, precum
şi a celor cinematice sau fiziologice. Cu
toate acestea, literatura de specialitate
este insuficientă în ceea ce priveşte
eficacitatea demersului terapeutic care
utilizează aceste aplicaţii. Este nevoie de
cercetări mai aprofundate înainte ca
aceste instrumente să fie acceptate de
către profesionişti, în utilizarea clinică de
rutină.
Măsurarea instrumentală a vorbirii şi a vocii
Pentru a evalua eficacitatea terapiei de
reabilitare a tulburărilor de pronunţie
este nevoie de o metodă de identificare şi
diferenţiere. Caracteristicile pronunţiei
sunt, în general, identificate auditiv. Cu
alte cuvinte, se bazează pe o evaluare
subiectivă, perceptuală, realizată de un
ascultător instruit. Alternativ, studiile au
demonstrat utilitatea metodelor acustice,
instrumentale de identificare şi studiere a
erorilor de producere a vorbirii. Folosind
metode obiective se pot obţine
măsurători nebiasate prin intermediul
cărora
să
se
identifice
diferite
caracteristici ale vorbirii. Secţiunea ce
urmează evidenţiază utilizarea analizei
acustice,
inclusiv:
reprezentarea
spectrografică a consoanelor, vocalelor şi
a măsurătorilor formanţilor, timpul de
atac vocal, analiza momentului spectral,
rezonanţa şi calitatea vocii. Ulterior se
evidenţiază utilizarea electroglotografiei
şi urmărirea feţei.
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Măsurători acustice
Afişajul spectrografic oferă o reprezentare
vizuală a sunetelor vorbirii, fiecare sunet
având structuri caracteristice în funcţie
de cum şi unde sunt produse în cavitatea
bucală (Davenport şi Hannahs, 1998).
Această metodă este utilă în analiza
obiectivă a vorbirii, făcând posibilă
analizarea tranziţiilor articulatorii rapide
şi a schimbărilor subtile în frecvenţa
formanţilor (Lieberman şi Blumstein,
1988). Informaţia acustică afişată pe
spectrogramă depăşeşte ca fidelitate ceea
ce poate evalua chiar şi cel mai bine
instruit fonetician.
Examinarea vocii din punct de vedere
spectral-acustic
În prezent, dezvoltarea tehnologiei
digitale permite analiza procesării
semnalului verbal şi o evaluare rapidă şi
precisă,
oferind
în
acelaşi timp
reprezentări grafice şi date numerice
imposibil de realizat cu echipamentele
analogice.
Un punct de lucru pentru analiza acustică
a vocii este, în esenţă, constituit
dintr-un calculator echipat cu programe
software specializate, precum şi cu
accesorii necesare pentru captarea şi
redarea semnalului (microfon, boxe).
Aceste echipamente pot fi înlocuite de
placa de sunet încorporată în computere
personale.
Uşurinţa utilizării diferitelor programe
computerizate, scăderea costurilor prin
folosirea acestora, a permis, pe de o parte,
o
simplificare
considerabilă
a
interacţiunii
dintre
utilizator
şi
tehnologie de altă parte, o răspândire
considerabilă a acestor instrumente,
astfel încât multe din intervenţiile care se
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realizau ambulator pentru diagnosticul
tulburărilor şi terapia vocii pot fi realizate
mult mai uşor cu ajutorul sistemelor
software de analiză acustică capabile să
integreze şi să proceseze şi alte evaluări
cum ar fi analiza laringostroboscopică.
Principalele
teste
efectuate
în
ambulatoriu sunt practici de examinare
spectrografică folosind ferestrele lungă şi
scurtă, stabilirea frecvenţei fundamentale
(F0) şi a amplitudinii emisiei vocale, cu
tendinţele lor de-a lungul timpului (curba
de reglaj şi intensitatea); extragerea
parametrilor numerici concepuţi pentru
evidenţierea obiectivităţii perturbărilor
frecvenţei fundamentale (Jitter) şi a
amplitudinii
(Shimmer);
studiul
echilibrului energetic spectral (raportul
dintre
componenta
periodică
şi
neperiodică din semnalul acustic:
raportul dintre armonică şi zgomot),
evidenţierea a diplofoniei (simple sau
multiple) şi a pierderii temporare a vocii.
O altă metodă de analiză a vocii a fost
creată pentru studiul vocii cântate, şi
este reprezentată de fonografie, care
permite evaluări automate ale vocii chiar
şi la subiecţii lipsiţi de "ureche muzicală".
Utilizarea ca bază de analiză a vocii a
sistemului CSL creat de Kay Elemetrics
Corp şi folosirea pe scară largă a acestor
metode de analiză a vocii prin
răspândirea la nivel naţional şi la nivel
internaţional, s-au creat diferite pachete
software care permit realizarea de
măsurători într-un mod simplu şi rapid.
Spectograma reprezintă variaţiile de timp
a conţinutului spectral
date de
semnalele acustice. Prin aplicarea unor
ferestre
succesive
de
analiză
a
transformării rapide a lui Fourier (FFT:
Fast Fourier Transform) se obţine o serie
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de spectre de potenţiale (sau secţiuni),
care se întind pe o durată de timp.
Informaţiile
din
fiecare
secţiune,
reprezentate de frecvenţa şi amplitudinea
fiecărei
armonici
sunt
prezentate
respectiv pe axa ordonată şi în numărul
de pixeli, intensitatea fiind codificată în
diverse variaţii colormetrice. Timpul este
reprezentată pe axa orizontală ca un
eveniment
spectral
al
ferestrelor
succesive analizate.
Spectrograma este o reprezentare grafică
tridimensională, care în comparaţie cu
alte analize, are avantajul că nu este o
analiză statică, surprinzând modificările
pe o durată de timp şi având posibilitatea
filtrării emiterii glotice şi supraglotice.
Aceste aspecte pot fi indicate în timp real
(folosind softuri de spectrograme în timp
real), cu avantaje clare, în practica
diagnosticării şi reabilitării.
Rezoluţia de frecvenţă, care în termeni
vechi era exprimată prin "banda largă de
filtru" (lăţimea
benzii fiind
de
aproximativ 300 Hz) şi "în bandă îngustă
de filtru" (banda fiind de aproximativ 45
Hz), este acum exprimată prin fereastra
de analiză (sau cadru), sau ca segment de
timp constituit dintr-un număr din
eşantioane (sau aşa-numitele puncte de
probă). O "fereastră lungă" are o foarte
bună rezoluţie frecvenţială: este capabilă
de a separa diferite armonici şi este
corespondenta unui filtru analog de
bandă îngustă. O "fereastră scurtă" are
capacitatea de rezoluţie frecvenţială
reduse: în aplicaţiile sale algoritmice ar
putea fi incluse două sau mai multe
armonici şi este similară cu un filtru de
bandă lată de frecvenţă .
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Spectrograma din fereastra scurtă
furnizează mai multe informaţii cu privire
la caracteristicile rezonanţei vocale, cu
posibilitatea de a obţine informaţii
privind modul în care persoana îşi
foloseşte organele articulatorii.
Metodologia cercetării

Obiectiv general
Surprinderea
eficienţei
folosirii
programelor de vizualizare a vorbirii în
evaluarea şi reabilitarea verbală a
adolescenţilor şi tinerilor cu dizabilitate
auditivă

Obiective specifice
 Evaluarea abilităţilor coarticulatorii pe
baza informaţiei acustice (analizei
perceptive);
 Evaluarea acustică a pronunţiei în
vederea
evidenţierii
principalelor
limitări
responsabile
pentru
tulburările de pronunţie;
 Selectarea cuvintelor şi propoziţiilor
care vor fi folosite în evaluare şi
corectarea pronunţiei;
 Aplicarea unui program individualizat
de corectare şi evaluare a pronunţiei
bazat pe folosirea metodelor de
vizualizare a vocii;
 Identificarea strategiilor utile pentru
îmbunătăţirea terapiilor specifice de
reabilitare a limbajului folosind
metodele de vizualizare a vorbirii.

Formularea ipotezei cercetării
Utilizarea spectrogramelor incluzând
reprezentări sugestive ale modului şi
locului de articulare va reduce numărul
tulburărilor de pronunţie la tinerii cu
dizabilităţi auditive datorită feedbackului obiectiv şi imediat oferit.

Descrierea lotului de participanţi la studiu
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Lotul de participanţi este alcătuit din
elevi ai Liceului pentru Deficienţi de Auz
Cluj-Napoca şi din elevi cu dizabilitate
auditivă integraţi în învăţământul de
masă care beneficiază de terapii specifice
şi de recuperare auditiv-verbală în cadrul
liceului.
Participanţii prezintă diferite tipuri şi
grade de deficit auditiv, ce au cauze
congenitale
şi
sunt
protezaţi
corespunzător. Vârsta participanţilor este
cuprinsă între 17 şi 21 de ani.
Patru dintre participanţii provin din
familii de auzitori şi sunt integraţi în
învăţământul de masă, iar doi provin din
familii în care există membrii cu
dizabilitate auditivă şi
frecventează
şcoala în regim de semi internat.

Prezentarea metodologiei cercetării
Metodele
Metodele utilizate în cadrul
cercetări se pot grupa în:
a) Metode,

procedee,

acestei

probe

de

evaluare:
Analiza perceptivă
presupune audierea semnalului sonor
verbal şi stabilirea modului de percepere
şi decodificare a lui de către urechea
umană, astfel sunt audiate cuvinte şi
propoziţii şi se identifică tipul şi
procentajul erorilor/ dificultăţilor de
pronunţie;
Analiza acustică
Se realizează analiza însuşirilor fizice ale
materialului
verbal
pe
baza
spectrogramelor realizate în programul
Praat şi anume, analiza formaţilor şi a
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spaţiului vocalic; analiza momentelor
spectrale, VOT.
Analiza formaţilor
Proprietăţile spectrale ale vocalelor au
fost
reprezentate
prin
măsurarea
frecvenţelor primilor doi formanţi (F1 şi
F2) ai vocalelor „a”, „u”, „i”. Acestea au
fost alese pentru că reprezintă poziţiile
articulatorii ale vocalelor şi evidenţiază
valorile extreme ale primilor doi formanţi
(F1 şi F2).
Analiza spaţiul vocalic
Spaţiul vocal, este măsura spaţiului
delimitat de analiza plot a frecvenţelor
celor trei vocale alese şi este calculat pe
baza valorilor medii ale fiecărei vocale.
Spaţiul vocal se calculează pentru
stabilirea corectitudinii articulării şi
diferenţierii vocalice (Monsen, 1976), în
care un spaţiu vocalic restrâns indică o
apropiere a proximităţii vocalelor şi mai
puţin diferenţierea vocalică. Formula de
calcul folosită pentru calculul spaţiului
acustic vocalic aşa cum a fost realizată de
Liu, Tsao and Kuhl (2005), a fost:
Vowel
triangle
area
(Hz²)
=
ABS{[F1i*(F2a-F2u) + F1a*(F2u-F2i) + F1u*
(F2i- F2a)]/2}, Unde “ABS” este valoarea
absolută, “F1i” simbolizează valoarea F1 a
vocalei /i/, “F2a” simbolizează valoarea F2
a vocalei/a/, etc.
Momentele spectrale
Proprietăţile spectrale ale consoanelor au
fost analizate prin analiza momentelor
spectrale, care calculează localizarea
tendinţei centrale a frecvenţei şi
distribuţia energiei semnalului verbal.
Primul moment (M1) este media,
reprezentând centru de energie sau
concentraţia spectrumului.
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Momentul
standard,
energiei

al doilea este deviaţia
reprezentând
distribuţia

Momentul al treilea este distorsiunea
(skeweness), reprezentând asimetria
înclinaţiilor spectrale a distribuţiei
energiei. O distribuţie simetrică, este
indicată de o distorsiune zero. O
distorsiune negativă indică creştere a
energiei pe frecvenţele înalte, pe când o
distorsiune pozitivă indică a concentrare
a energiei pe frecvenţele joase.
Momentul 4 (M4) este kurtosis,
reprezentând un anumit grad de
“ascuţire” sau măsura (proporţia, spaţiu,
cantitatea) cea mai înaltă valoare a
distribuţiei frecvenţei faţă de forma
normală a distribuţiei. Un kurtosis pozitiv
indică o distribuţie foarte ascuţită şi
reflectă un spectru clar definit, pe când
unul negativ indică o distribuţie plată.
Voice onset Time (VOT)
Este o altă metodă acustică utilă de
măsurare a vorbirii care se poate extrage
din analiza spectrografică este timpul de
atac vocal. Acesta este definit ca fiind
timpul dintre momentul eliberării bruşte
a aerului la explozive şi momentul în care
corzile vocale încep să vibreze (Uchanski
& Geers, 2003; Liberman & Blumsein,
1988; Zemlin, 1998).
Măsurarea timpului de atac vocal la
vorbirea copiilor deficienţi de auz poate
oferi informaţii cu privire la percepţia lor
asupra contrastul sonor. Timpul de atac
vocal creează o importantă distincţie
perceptuală între sunete analoge surde şi
sonore (Lisker,Leigh & Abramson, 1964).
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b) Metode şi probe utilizate în cadrul
intervenţiei terapeutice:
 Program individualizat;
 Observaţia directă, fişe logopedice.
Pentru investigarea eficacităţii utilizării în
practica terapeutică a programelor de
vizualizare a vocii, metoda de investigaţie
aleasă a fost aceea a experimentului cu un
singur subiect. Această alegere se
datorează heterogenităţii grupului de
participanţi şi numeroaselor variabile
care intervin pe parcursul experimentului
în fiecare caz în parte.

Descrierea procedurii de
cercetării

realizare

3.

a

Etape:
1.

2.
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Prima etapă a constat în culegerea
informaţiilor referitoare la fiecare
dintre tineri cuprinşi în studiu, la
mediul din care provin,
la
intervenţiile anterioare. În această
etapă s-au strâns informaţii din
timpul
discuţiilor
cu
cadrele
didactice care lucrează sau au lucrat
anterior cu tinerii, prin intermediul
analizei fişelor de observaţie şi a
caracterizărilor
psihopedagogice
realizate în cadrul centrului şi al
liceului, audiograme anterioare sau
rezultate la examinări audiologice
obiective.
În etapa a doua s-a realizat evaluarea
pronunţiei
participanţilor
la
cercetare cărora li s-a cerut să
citească o listă de 45 de cuvinte şi 20
de propoziţii adaptate după listele
de cuvinte echilibrate fonetic ale lui
Florin
Constantinescu
(Constantinescu, 1964). Producţiile
verbale rezultate au fost înregistrate

4.

cu ajutorul programului Praat.
Ulterior pe baza audiţiei producţiei
verbale înregistrate am realizat
analiza perceptivă şi consemnarea
erorilor
de
pronunţie
ale
participanţilor, precum şi o prima
analiza acustică şi spectrografică.
Etapa a treia a constat în trainingul
participanţilor în folosirea feedback-ului vizual/programelor de
vizualizare a vorbirii cu evidenţierea
pe spectogramă a diferenţelor dintre
reprezentarea propriei voci şi vocii
unui auzitor. În perioada de training
participanţilor li s-a cerut să repete o
lista de cuvinte împreună cu
vizualizarea spectrogramei pentru
identificarea structurilor diferitelor
segmente de vorbire şi pentru a
evalua
corectitudinea
propriei
pronunţii a unor cuvinte şi
propoziţii date.
În etapa a patra s-a reevaluat
pronunţia
participanţilor
prin
reaplicare testului iniţial şi analiza
perceptivă, acustică şi spectrografică
a producţiilor verbale.

Analiza şi interpretarea rezultatelor

Analiza rezultatelor lotului de participanţi
În această secţiune am descris rezultatele
evaluării iniţiale pentru a identifica
erorile în pronunţie care vor fi vizate în
etapa de formare, dar şi evoluţia
rezultatelor de-a lungul experimentului
pe baza analizei perceptive şi acustice.

Identificarea erorilor de pronunţie
Pe baza analizei perceptive a itemilor din
testul administrat în faza iniţială, cele
mai frecvente s-au evidenţiat şapte tipuri
de erori de pronunţie şi anume deliţia
consoanelor finale (omisia consoanelor
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finale), reducţia clusterelor consonantice,
substituiri ale consoanelor, neutralizarea
vocalelor,
erori
în
coarticularea
diftongilor, fragmentarea cuvintelor în
silabe. Dintre acestea am ales pentru
perioada de training am ales deliţia
consoanelor finale, reducţia clusterelor
consonantice, care pe de o parte au fost
cele mai frecvente defecte de pronunţie
manifeste, iar pe de altă parte sunt uşor
de evidenţiat pe spectrograme în cadrul
training-ului de folosire a programelor de
vizualizare a vocii.

Analiza perceptivă
Rezultatele obţinute de participanţi la
evaluarea iniţială şi finală sunt prezentate
în Figura 3. În urma folosirii programelor
de vizualizare a vocii, rezultatele tuturor
participanţilor
arată
o
uşoară
îmbunătăţire a pronunţiei prin scăderea
numărului
de erori şi creşterea
procentului de cuvinte emise corect.
Astfel, putem spune că folosirea
feedback-ului vizual a determinat un
transfer benefic în pronunţia corectă.

Procentul de itemi pronunţaţi corect

100%
80%
60%
40%
20%
0%
F.A. B.R. S.M. B.S. M.C. A.A.
Participanţi

Evaluare initială

Evaluare finală

Figura 3. Grafic privind evoluţia pronunţiei înainte şi după folosirea metodelor de vizualizare a vocii

Rezultate Voice onset Time (VOT)
VOT reprezintă timpul dintre momentul
eliberării bruşte a aerului la explozive şi
momentul în care corzile vocale încep să
vibreze (Uchanski & Geers, 2003;
Liberman & Blumsein, 1988; Zemlin,
1998). Măsurarea timpului de atac vocal
în vorbirea copiilor deficienţi de auz
oferă informaţii despre cum percep
aceştia contrastul sonor. Timpul de atac
vocal creează o importantă distincţie
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perceptuală între sunete analoge surde şi
sonore.
Analiza
rezultatelor
VOT
indică
reducerea acestui indice odată cu
folosirea trainingului vizual ceea ce poate
fi interpretat ca o îmbunătăţire a
percepţiei contrastului sonor. Rezultatele
obţinute de participanţi pot fi urmărite în
graficele următoare:
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100
VOT (milisecunde)

80
60
40
20
0
F.A.

B.R. S.M. B.S. M.C. A.A.
Participanţi

Evaluare initială

Evaluare finală

Fig.4. Evoluţia mediilor VOT obţinute de participanţi pentru fonemul consonantic„p”

VOT (milisecunde)

120
100
80
60
40
20
0
F.A.

B.R.

S.M.

B.S.

M.C.

A.A.

Participanţi

Evaluare initială

Evaluare finală

Fig.5. Evoluţia mediilor VOT obţinute de participanţi pentru fonemul consonantic „t”
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VOT (milisecunde)

150
100
50
0

Participanţi

F.A. B.R. S.M. B.S. M.C. A.A.
Evaluare initială

Evaluare finală

Fig.6. Evoluţia mediilor VOT obţinute de participanţi pentru fonemul consonantic „k
”
Tabel 1. Triunghiul vocalic înainte şi după
Observăm că media VOT pentru /p/ se
training
reduce pentru toţi participanţi după

trainingul de folosire a metodelor de
vizualizare a vorbirii. Valorile
VOT
pentru /t/ sunt foarte variabile în funcţie
de fiecare participant dar şi aceste valori
scad după o anumită perioadă de
training. Valorile medii VOT pentru /k/
se reduc pentru toţi participanţii. Aceste
valori indică creşterea capacităţii de
diferenţiere perceptuală între sunete
analoge surde şi sonore.

Analiza spaţiului vocal
Spaţiul vocal, este măsura spaţiului
delimitat de analiza plot a frecvenţelor
celor trei vocale alese şi este calculat pe
baza valorilor medii ale fiecărei vocale.
Spaţiul vocal se calculează pentru
stabilirea corectitudinii articulării şi
diferenţierii vocalice. Un spaţiu vocalic
restrâns indică o apropiere a proximităţii
vocalelor şi mai puţin diferenţierea
vocalică. În tabelul de mai jos se află
triunghiul vocalic pentru trei din
participanți în parte
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Participanţi
F.A.

B.R.
S.M.

Pretraining
282035
Hertz
pătraţi
89251 Hertz
pătraţi
267584 Hetz
pătraţi

Post-training
294051 Hertz
pătraţi
114830 Hertz
pătraţi
348406Hertz
pătraţi

Observăm creşterea ariei triunghiului
vocalic pentru majoritatea participanţilor
acesta
determinând
îmbunătăţirea
corectitudinii articulării şi diferenţierii
vocalice la toţi participanţii
Concluzii
Toţi participanţii la studiu şi-au
îmbunătăţit calitatea pronunţiei prin
reducerea greşelilor comise prin folosirea
feek-back-ului vizual oferit în cadrul
metodelor de vizualizare a vorbirii.
Participanţii şi-a îmbunătăţit rezultatele
atât în ceea ce priveşte evaluarea
perceptivă cât şi evaluarea acustică
referitoare la reducerea erorilor de
pronunţie.
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Folosirea metodelor de vizualizare s-a
dovedit a fi o metodă eficientă de terapia
limbajului, participanţii manifestând
interes pentru această nouă abordare
Ipoteza
a
fost
că
folosirea
spectrogramelor în terapiile specifice şi
de recuperare va reduce numărul
tulburărilor de pronunţie la adolescenţii
şi tinerii cu dizabilitate auditivă datorită
feedback-ului obiectiv şi imediat oferit.
Fiecare dintre participanţii la program au
prezentat îmbunătăţiri ale pronunţiei
dar evoluţia şi rezultatele folosirii
metodelor de vizualizare a vorbirii au fost
diferite. O influenţă importantă asupra
rezultatelor a avut-o şi particularităţile
individuale, stilul de învăţare, motivaţia
spre învăţare, voinţa şi dorinţa de
autodepăşire precum şi personalitatea
participanţilor.
Rezultatele obţinute confirmă faptul că,
evaluările pronunţiei şi vorbirii cu
ajutorul metodei spectrofice sunt mai
relevante şi mai obiective decât evaluările
tradiţionale ale pronunţiei
datorită
faptului că, analiza acustică poate
evidenţia mai multe detalii acustice ale
caracteristicilor vorbirii
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Impactul mediului acustic asupra comunicării în sala de clasă
Diana TODIȚĂ SYLVANDER1
Abstract
Past investigations demonstrated that the acoustical environment is a critical factor in communication,
regardless whether it refers to adults or children, normally developed or with different types of disabilities.
This study examines several acoustical microbarriers, such as: noise, reverberation and speaker-listener
distance, and the impact of these variables on the speech perception abilities of both children with hearing
loss and children with normal hearing.
From a practical standpoint, we discussed several methods for eliminating some of these communication
barriers, such as improving the acoustical environment in the classroom and managing student’s behavior.
The study also presents some of the effects of the acoustical environment on the children’s academic
achievement, as well as behavior when speech perception is compromised, ending with suggestions on using
smart technology applications for monitoring the noise level hence the student’s behavior in the classroom.
Keywords: noise, reverberation, speaker- listener distance, speech perception, standards,
academic achievement, behavior management, noise level control tools

„Comunicarea este un proces de
transmitere a unor informaţii. Cea mai
simplă schemă de comunicare între două
persoane
cuprinde
următoarele
componente: 1) emiţătorul; 2) codul; 3)
canalul de comunicare; 4) mesajul; 5)
receptorul
sau
destinatarul;
6)
conexiunea inversă de la destinatar la
emiţător.
Într-un dialog, rolurile de destinatarreceptor se schimbă alternativ. Dialogul
(comunicarea
directă
dintre
două
persoane) presupune un schimb de
mesaje şi deseori cooperarea în tratarea
unei teme sau precizarea unor informaţii”
(Neveanu, Zlate, Crețu, 1990, p.64).
Uneori, în canalul de comunicare pot
interveni obstacole în calea mesajului în
curs de transmitere de la emiţător la
receptor. Unii autori din domeniul
ştiinţelor comunicării grupează factorii
care influenţează negativ comunicarea
sub diferite denumiri. Astfel, Samuel C.
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Certo şi Niki Stanton folosesc denumirea
de „bariere de comunicare” (Sabo, 2015),
Shannon-Weaver şi Denis McQuail,
denumirea de „zgomot” (Sabo, 2015), dar
majoritatea autorilor au adoptat termenul
de bariere de comunicare. Această
accepţiune va fi utilizată şi în studiul de
faţă, oprindu-ne în mod special asupra
detaliilor legate de microbarierele de
comunicare, şi mai exact, de cele
adiacente canalului de comunicare, cum
ar fi zgomotul, care afectează atât
emiterea mesajului, cat şi recepţionarea
acestuia, cauzând dificultăţi în înţelegere
şi interpretare.
Pe lângă mediul acustic care poate
acţiona ca o adevărată barieră în
comunicare, percepţia vorbirii în sălile de
clasă mai poate fi afectată şi de reducerea
sensibilităţii auditive, precum şi de
capacitatea de procesare auditivă a
fiecărui individ. Studii realizate în acest
domeniu (Crandell și Smaldino, 2000)
indică faptul că principala implicație a
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hipoacuziei
neurosenzoriale
este
reprezentată de dificultăţi de percepere a
vorbirii, în special în medii acustice
reverberante.
Pentru a înţelege de ce copiii au
dificultăţi de percepţie a vorbirii în sălile
de clasă, este important ca specialiştii din
domeniul educaţiei (precum logopezi,
cadre didactice din învăţământul special
şi de masă etc. ) să aibă o bază de
cunoştinţe în ceea ce priveşte variabilele
acustice care influenţează comunicarea în
sala de clasă. Barierele în comunicare pot
fi reprezentate de orice element ce ajunge
să perturbe desfăşurarea adecvată a
comunicării, contribuind la diminuarea
gradului de fidelitate, acurateţe şi
eficienţă a transferului de mesaj
(Chiriacescu, 2003).

clasă: săli de mese, de gimnastică,
biblioteci, coridoare etc.;
Surse din interiorul sălii de clasă:
Zgomotul din interiorul sălii de clasă
produs de: persoane care vorbesc,
mişcarea scaunelor sau a încălţămintei pe
podea, foşnirea caietelor şi cărţilor,
instalaţii de aer condiţionat, lămpi şi
neoane defecte, aparatura audio-video
etc.

Aceste variabile acustice includ:
Zgomotul de fond
Este definit ca orice sunet nedorit care
interferează cu ceea ce auzim; o
perturbaţie sonoră care nu este utilă din
punct de vedere psiho-fiziologic unui
ascultător sau care produce o senzaţie
supărătoare.
Caracteristicile sale sunt:
 Frecvența, măsurată în Hz şi
 Intensitatea, măsurată în dB.
Aceste zgomote pot proveni din trei surse
(Crandell și Smaldino, 2000):
Surse externe: Zgomotul este generat din
exteriorul
clădirii:
trafic
auto/aerian/feroviar, parcuri şi locuri de
joacă, şantiere de construcţii, etc;
Surse interne: Zgomotul este generat din
interiorul clădirii, dar din afara sălii de
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Fig.1- Sursele interne şi externe de zgomot în
sala de clasă
http://www.acousticalsurfaces.com/soundproofin
g_tips/html/crashcourse.htm

Reverberaţia
Este fenomenul de persistență a unui
sunet într-un spaţiu închis, după
încetarea sursei de producere, datorită
reflectării undelor sonore pe suprafeţe
tari (dulapuri, mese, etc). Într-o sală de
clasă, este important ca timpul de
reverberaţie să fie cât mai scurt (ASHA,
2016).
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Fig.2- Traseul undelor sonore directe şi
reflectate
http://continuingeducation.bnpmedia.com/a
rticle.php?upgrade=new&L=217&C=893&P=4
(Arsenault, 2013)

Energia sunetului reverberant ajunge la
ascultător
după
sunetul
direct,
suprapunându-se peste acesta şi creând
un efect de mascare a sunetului iniţial,
direct. La fel ca şi zgomotul de fond,
reverberaţia tinde să afecteze percepţia
consoanelor. Mai exact, reverberaţia
cauzează o prelungire a energiei spectrale
a vocalelor, care maschează consoanele
care urmează, şi, in particular, a
consoanelor în poziţiile finale. Efectul de
mascare este mai pronunţat şi mai uşor
de observat în cazul vocalelor, deoarece
vocalele au o durată mai lungă decât
consoanele. În medii cu un timp de
reverberaţie foarte mare, întregul cuvânt
se poate suprapune peste cel următor,
cauzând astfel o energie reverberantă care
să umple pauzele dintre cuvinte şi
propoziţii. Din păcate, în general, în sălile
de clasă, timpul de reverberaţie este, în
general, mai mare decât cel considerat
optim în comunicare (Crandell și
Smaldino, 2000).
Factorii care influenţează timpul de
reverberaţie sunt:
1.
2.

Volumul încăperii;
Gradul de antifonare a spaţiului.

Cu cât spaţiul e mai mare, cu atât timpul
de reverberaţie va fi mai lung. De
asemenea, cu cât suprafeţele antifonate
sunt mai mari, cu atât timpul de
reverberaţie va fi mai mic.
Distanţa dintre interlocutori
La distanţă mică, mesajul ajunge de la
cadrul didactic la copil, cu interferenţe
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minime. Într-o sală de mărime normală,
distanţa critică este de 1-2m.

Fig.3- Relaţia dintre distanţa dintre
interlocutori şi intensitatea sunetului la
ascultător
http://soundforschools.co.uk/2014/02/21/asse
ssing-noise-reverberation/

Dincolo de această distanţă, sunetul
iniţial ajunge la ascultător, dar este
imediat urmat de semnale reverberate
care sunt compuse din unda iniţială, la
care se adaugă reflecţia acesteia de pe
tavan, pereţi şi podea.
Presiunea sunetului direct urmează
principiul legii descreşterii cu pătratul
distanţei, a intensităţii câmpului, ceea ce
presupune că intensitatea sunetului la
ascultător descreşte cu 6 dB pentru
fiecare dublul distanţei de la sursa sonoră.
Cu alte cuvinte, dacă distanţa se
dublează, intensitatea sunetului scade cu
6 dB.
Din păcate, distanţa afectează foarte mult
percepţia vorbirii. Pentru fiecare reducere
cu 10dB, noi percepem o scădere de 50%
în intensitate. De vreme ce între un elev
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aflat la 1,20 m şi unul la 9,50 m există o
pierdere de aproape 20dB, elevul aflat în
spatele clasei va percepe cuvintele la
aproximativ un sfert (1/4) din intensitatea
cu care le va percepe un elev din prima
bancă (Crandell și Smaldino, 2000).
În mod ideal, în sălile de clasă, mesajul
verbal e transmis fără interferenţe între
interlocutori. În realitate însă, exista
întotdeauna zgomote de fond, la un
anumit nivel, care interferează cu
calitatea sunetului (Shield și Dockrell,
2003).
Relaţia semnal-zgomot
În majoritatea mediilor educaţionale, cel
mai important factor care afectează
percepţia vorbirii nu este tipul de zgomot
şi nici nivelul general al zgomotului de
fond, ci, mai degrabă, relaţia dintre
intensitatea semnalului (de ex. vocea
cadrului
didactic)
şi
intensitatea
zgomotului
de
fond
la
urechea
ascultatorului (Crandell și Smaldino,
2000). Această relaţie mai este numită şi
relaţia semnal-zgomot (RSZ).

Fig. 4- Relaţia semnal-zgomot în diferite medii
acustice
www.audioenhancemeny.com

Pentru ilustrare, dacă semnalul la
vorbitor este de 65 dB, iar zgomotul de
fond este de 55 dB, raportul RSZ este de
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+10dB. Ca regulă generală, abilităţile de
percepţie a vorbirii sunt mai ridicate la
valori favorabile ale RSZ, şi descresc la
valori negative ale RSZ. Datorita nivelului
ridicat de zgomot în multe din mediile
educaţionale, nu este o surpriză să
întâlnim valori nefavorabile ale RSZ, până
la aproximativ -7dB (Finitzo-Hieber și
Tillman, 1978, apud Crandell și Smaldino,
2000).
Din studiile efectuate de Crandell și
Smaldino (2000, a), rezulta faptul că, deşi
adulţii valizi nu au dificultăţi de
percepere a vorbirii la un nivel de RSZ de
0dB,
adulţii
cu
hipoacuzie
neurosenzorială au nevoie de o creştere
cu 4-12 dB, şi de încă 3-6 dB în săli cu
niveluri moderate de reverberaţie, pentru
a obţine scoruri apropiate de cele ale
adulţilor valizi. Datorită cortexului
auditiv în formare şi bazei lingvistice în
curs de dezvoltare, copiii cu abilităţi
auditive funcționale necesită un raport
semnal-zgomot mai mare decât adulţii cu
abilităţi auditive normale (Lieu, 2004).
Într-un studiu comparativ realizat de
Finitzo-Heiber şi Tillman (Crandell și
Smaldino, 2000) privind abilităţile
perceptive ale unui lot de copii cu vârste
între 8-12 ani care prezentau diferite
grade de hipoacuzie neurosenzorială şi a
unui grup de copii valizi, de aceeaşi
vârstă, au fost evidenţiate următoarele
rezultate, prezentate în Tabelul 1.
Condiţiile testării Grupuri
Copii valizi

TR = 0,0 secunde
Liniste
+12 dB
+6 dB
0 dB
TR = 0,4secunde

94,5
89,2
79,7
60,2

Copii cu
dizabilități
auditive
83,0
70,0
59,5
39,0
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Liniste
+12 dB
+6 dB
0 dB
TR = 1,2secunde
Liniste
+12 dB
+6 dB
0 dB

92,5
82,8
71,3
47,7

74,0
60,2
52,2
27,8

76,5
68,8
54,2
29,7

45,0
41,2
27,0
11,2

Tabelul 1. Media scorurilor de recunoaştere a
vorbirii (în procente % corecte) de către copiii
fără dizabilități auditive (n=12) şi copiii cu
hipoacuzie neurosenzorială (n=12) pentru
cuvinte monosilabice la diferite niveluri de
RSZ şi timpi de reverberaţie (TR), în Crandell,
Smaldino (2000) adaptat după Finitzo-Heiber,
Tillman (1978).

Condiţiile testării au inclus cuvinte
monosilabice prezentate la diferite
niveluri de RSZ (RSZ= linişte, +12, +6, 0) şi
diferiţi timpi de reverberaţie (TR= 0,0
sec., 0,4 sec. și 1,2 sec.). Datele prezentate
indică faptul ca toţi copiii cu dizabilități
auditive au obţinut scoruri semnificativ
mai mici decât copiii valizi, la majoritatea
probelor, în diferite tipuri de medii
acustice. Diferenţa de performanţe dintre
cele două grupuri s-a accentuat
semnificativ, pe măsură ce condiţiile din
mediile acustice deveneau tot mai
nefavorabile. De exemplu, în ceea ce s-ar
numi condiţii bune de mediu acustic întro sală de clasă (RSZ= +12 dB, RT= 0,4
secunde), copiii cu dizabilități auditive au
obţinut doar scoruri de 60% comparativ
cu colegii lor valizi care au obţinut scoruri
de 83% la probele perceptive. În condiţii
acustice apropiate de cele obişnuite într-o
sală de clasă (RSZ= +6dB si RT=1,2
secunde), copiii cu dizabilități auditive au
obţinut scoruri perceptive de doar 11%
comparativ cu colegii lor valizi care au
obţinut scoruri de 27%.
Valorile acceptate pentru variabilele de
mediu acustic în săli ocupate/neocupate
În ceea ce priveşte nivelul zgomotului în
sălile de clasă neocupate, precum şi a
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nivelului de reverberaţie, există un
consens general la nivel internaţional
(Tabelul 2). Diferite studii puse în
circulaţie de către Organizația Mondială a
Sănătății (World Health OrganizationWHO), Institutul Național American
pentru Sandarde (American National
Standard
Institute-ANSI),
Asociația
Americană a Vorbirii, limbajului și
Auzului (American Speech Language and
Hearing Association-ASHA) şi Ministerul
Transporturilor,
Construcţiilor
şi
Turismului, România, prezintă aceleaşi
valori, în unanimitate. Astfel, zgomotul
de fond pentru copiii valizi este
recomandat să fie în jurul a 35 db pentru
desfăşurarea
activităţilor
didactice,
respectiv comunicarea în condiţii optime,
iar pentru copiii cu dizabilități de maxim
30 dB. Recomandările pentru timpul de
reverberaţie sunt ca acesta să nu fie mai
mare de 0,6 secunde pentru copiii valizi şi
de 0,4 secunde sau mai mic pentru copiii
cu dizabilități (ASHA, 2016). În ceea ce
priveşte relaţia semnal-zgomot, valorile
acceptate sunt de aproximativ 15 dB
pentru copiii valizi şi de 20-30dB pentru
copiii cu dizabilități auditive.
Variabila acustică

Valori acceptate

Copii
valizi
Zgomot de fond
35 dB
Reverberaţie
0,6
secunde
Relaţia semnal-zgomot +15 dB

Copii cu
Dizabilități
30 dB
0,4secunde
+20 dB

Tabelul 2: Valorile acceptate ale variabilelor
acustice pentru desfăşurarea activităţilor
educative în condiţii optime, pentru copii
valizi şi copii cu diferite deficienţe (WHO,
ANSI, ASHA)

Din studiile efectuate până în prezent,
rezultă că, pentru copiii cu dizabilități
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auditive, menţinerea acestor valori este
critică. În studiul menţionat anterior, este
interesant de notat faptul că, deşi s-a
apelat la aparate auditive, acestea nu au
îmbunătăţit percepţia auditivă, ci,
dimpotrivă, au făcut înţelegerea şi mai
dificilă în multe din mediile acustice
folosite (Crandell și Smaldino, 2000).

Efectele
mediului
acustic
performanţelor copiilor

asupra

Efectul principal al zgomotului în sălile
de clasă este reducerea inteligibilităţii
vorbirii. Mesajul verbal între interlocutori
se distorsionează, în defavoarea calităţii
actului educaţional (Shield și Dockrell,
2003).
Zgomotul nedorit afectează capacitatea
copiilor de a recepţiona mesajul verbal
prin mascarea indiciilor acustice şi
lingvistice din mesajul cadrului didactic.
În
general,
energia
spectrală
a
consoanelor este mai puţin intensă decât
cea a vocalelor. De aceea, zgomotul de
fond din sala de clasă reduce
predominant percepţia consoanelor. Din
păcate, chiar şi o modificare minimă de
percepţie a consoanelor influenţează
semnificativ percepţia şi inteligibilitatea
vorbirii, deoarece în general, capacitatea
unui ascultător de a percepe un mesaj
verbal se bazează în marea majoritate pe
energia consonantă (French și Steinberg,
1947; Licklider și Miller, 1951 apud
Crandell și Smaldino, 2000).
Există numeroase studii în ceea ce
priveşte efectele expunerii prelungite a
copiilor la zgomot, detaliate de către
Shield și Dockrell (2003). Astfel, procesele
afectate în principal sunt:
 Atenţie scăzută - (Lehman și Gratiot,
1983, Crandell și Smaldino, 2000);
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 Capacitate de concentrare redusă (Koszarny, 1978);
 Motivaţie scăzută - (Crandell și
Smaldino,2000);
 Memorie de lungă durată slabă (Crandell și Smaldino, 2000);
 Abilităţi reduse de procesare a
informaţiilor vizuale şi verbale(Shield,2002);
 Comportamente
neadecvate(Shield și Dockerell, 2003).
Cel mai frecvent răspuns la nivelul
zgomotului menţionat în diferite studii
este agitația psihomotorie și supărarea
(Shield și Dockrell, 2003). Copiii pot fi
conștienți de zgomote fără ca, neapărat să
fie agitați de prezenţa acestora. În studiul
efectuat de Dockrell şi Shield (2003), se
evidenţiază faptul că, cu cât copiii sunt
mai mari, cu atât sunt mai conştienţi de
zgomotele din jurul lor, în timp ce copiii
de vârstă mai mică sunt mai distrași,
agitați de aceste zgomote. Sursele cele
mai distractoare de zgomot extern au fost
identificate ca provenind de la trenuri,
motociclete şi sirene, sugerând astfel că
zgomotele intermitente sunt cele mai
distractoare pentru copiii.
Analizând cercetările din literatura de
specialitate, Crandell şi Smaldino (2000)
detaliază efectele zgomotului asupra
comportamentului şi performanţelor
copiilor, aşa cum apar în lucrările
diferiţilor autori:
Lehman, (după Crandell şi Smaldino,
2000), vorbeşte despre coping cognitiv. El
observă că, încercând să blocheze
zgomotele
care
vin
din
mediul
înconjurător, copiii blochează toate
sursele, blocând astfel şi mesaje
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educaţionale care vin de la profesori sau
colegi.
Koszarny (după Crandell şi Smaldino,
2000) a studiat efectele asupra capacităţii
de concentrare şi a observat că cei mai
afectaţi sunt copiii cu un coeficient de
inteligenţă mai scăzut şi cu un nivel mai
ridicat de anxietate. El explică acest fapt
printr-un nivel ridicat de activare
cognitivă care, menţinut pe perioade mai
lungi,
duce
la
incapacitatea
de
concentrare. Evans (după Crandell şi
Smaldino, 2000), preia acest studiu şi îl
extinde concluzionând că toate aceste
efecte conduc în final, la neajutorare
învăţată.
În ceea ce priveşte impactul zgomotului
asupra performantelor academice ale
copiilor, Shield şi Dockrell (2003) au
analizat efectele expunerii cronice la
diferite tipuri de zgomote, prezentate în
diferite studii în literatura de specialitate
şi au concluzionat că, la nivel preşcolar şi
primar, cele mai dese probleme sunt
întâlnite în: (1) sarcini de recunoaştere a
literelor,
numerelor
şi
cuvintelor
(Maxwell și Evans, 2000), (2) sarcini de
citire receptivă (Lehman și Gratiot, 1982),
(3) citire expresivă, în special la copiii de
vârstă primară şi gimnazială (Hetu, 1990)
şi (4) în activităţi de matematică şi
rezolvare de probleme (Crandel și
Smaldino, 2000).
În ceea ce priveşte rezultatele la testele
standardizate, copiii de vârstă primară şi
gimnazială, întâmpină greutăţi în toate
domeniile: citire (Green,1982), limba
engleză (Shield și Dockrell, 2003), şi, în
special, matematica şi cunoaşterea
mediului (Haines, 2002), obţinând scoruri
semnificativ mai scăzute în condiţii de
zgomot nefavorabile.
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Deşi din aceste studii reiese faptul ca
zgomotul
de
fond
interferează
semnificativ
cu
calitatea
actului
educaţional şi performanţele academice
ale copiilor, există mulţi alţi factori,
deseori neraportaţi în studiile de
specialitate,
care
pot
influenţa
performanţele şi interacţiona cu efectele
zgomotului. Dintre aceştia menţionăm
factori precum statutul socio-economic al
copiilor, abilităţile de comunicare şi
limba în care învaţă.
Atunci când în ecuaţie a fost introdusă şi
variabila „cadru didactic”, s-a constatat că
nivelul zgomotului este considerabil mai
redus în clase în care cadrul didactic are
mai multă experienţă la catedră, şi este
mult mai mare în clase cu studenţi
practicanţi sau cadre didactice în primii
ani de activitate la clasă (Hay, 1995 în
Shield și Dockrell, 2003).

Categoriile de copii afectate de mediile
acustice nefavorabile din sălile de clasă
Potrivit unui raport pus în circulaţie de
către ASHA (2016), toți copiii, atât valizi
cât şi cei cu dizabilități, sunt afectați întro măsură mai mare sau mai mică de
acustica sălii de clasă, dar, categoriile cele
mai afectate sunt:
Copiii cu : (a) Tulburări de procesare
auditivă; (b) Tulburări de auz (pierderi
temporare sau definitive de auz, unişi/sau bilaterale); (c) Întârzieri sau
tulburări de vorbire; (d) Deficit de atenţie
şi hiperactivitate; (e) Provenind din medii
familiale bilingve (Nelson, 2004); (f) Copii
instruiţi într-o altă limbă decât cea
maternă (Shield și Dockrell, 2003).
I. Copiii valizi şi/sau cu dizabilități cu
vârsta între 3-11 ani (Shield și Dockrell,
2003). Nivelul de înţelegere a vorbirii la
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copii în condiţii de zgomot atinge stadiul
adult abia la vârsta de 13 ani (Nelson,
2004).
În anul 2000, Institutul Naţional
American pentru Standarde a pus în
circulaţie o broşură în care sunt detaliate
măsuri
şi
recomandări
pentru
îmbunătăţirea mediului acustic din sălile
de clasă.
Standardele ANSI specifică un nivel de 35
dB pentru zgomotul de fond şi o
reverberaţie mai mică de 0,6 sec în săli
neocupate (ANSI, 2000). Cu toate acestea,
standardele descrise sunt aplicabile mai
mult în designul clădirilor şi şcolilor noi
sau atunci când sunt puse în discuţie
renovări şi modificări majore de
structură.
Pentru
spaţiile
vechi,
reorganizarea mediului acustic este
posibil doar în anumite limite.
Recomandările ANSI (2000) pentru
reducerea zgomotului în sălile de
clasă
Primul pas este acela al (A) identificării
sursei. Pentru aceasta, se porneşte de la o
sală neocupată, cu toată aparatura şi
echipamentele oprite (aer condiţionat,
computer, etc). Se pornesc apoi, pe rând,
aceste echipamente şi se încearcă
identificarea sursei ascultând cu atenţie.
(B) Dacă sursa este externă, se încearcă
menţinerea zgomotului în afara sălii
de clasă prin diferite metode. Zgomotul
pătrunde în sala de clasă prin tavan (dacă
tavanul şi pereţii nu sunt uniţi perfect. Ex.
În cazul tavanului fals), prin instalaţiile
de aer condiţionat, prin pereţi, pe sub
uşă, sau pe lângă ferestre.
Măsurile recomandate presupun: 1.
Umplerea pereţilor de rigips cu spumă
antifonantă şi acoperirea crăpăturilor; 2.
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Înlocuirea uşilor goale pe interior cu uşi
solide, pline; 3. Instalarea de mochetă sau
covoare pe holuri şi în spaţiile largi, pe
suprafeţe tari, precum şi 4. Draperii din
materiale groase la geamuri.
(C) Dacă sursa de zgomot se află în
interiorul sălii de clasă, se încearcă
menţinerea nivelului zgomotului la
un nivel scăzut prin: 1. Mochetarea
spaţiului; 2.Instalarea de materiale
adezive pe picioarele scaunelor şi a
băncilor. Mingile de tenis au fost foarte
mult
folosite
pentru
reducerea
zgomotului produs de mişcarea scaunelor
pe podea, dar ASHA (2016) nu mai
recomandă folosirea lor, de oarece se
considera că în interiorul mingilor se
poate acumula umezeală şi, ca urmare,
acestea devin surse de răspândire a
microbilor. 3. Întreţinerea şi verificarea
regulată a echipamentelor de aer
condiţionat,
încălzire,
aerisire,
a
computerelor
şi
imprimantelor,
a
lămpilor şi neoanelor, şi a altor
echipamente aflate în sala de clasă; 4.
Folosirea de echipamente electronice
performante şi menţinerea lor deschise,
doar pe perioada în care sunt folosite; 5.
Plasarea echipamentelor pe carpete
absorbante; 6. Minimalizarea timpului în
care copiii îşi căută rechizitele prin
comenzi scurte şi clare; 7. Reducerea
reverberaţiei în sala de clasă (vezi punctul
D).
(D) Reducerea reverberaţiei se poate
realiza
prin metode
similare:
1.
Amplasarea de panouri antifonante pe cel
puţin 20-25% din suprafaţa pereţilor, în
special pe peretele din spatele sălii de
clasă, în mijlocul peretelui, la cel puţin
30-40 cm de la podea (foarte puţine unde
sonore ajung în partea de jos a pereţilor),
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cu spaţii între panouri (Dacă panourile se
ating, eficacitatea lor scade) ; 2.
Amplasarea de panouri cu coeficient de
reducţie de 0,75 sau mai mare, pe pereţii
opuşi, nu faţă în faţă, ci în formă de tablă
de şah, pentru evitarea efectului de
pinball între pereţi paraleli; 3. Pentru
tavane înalte, se recomandă instalarea de
tavane false, cu plăci absorbante. Această
intervenţie este foarte eficientă, deoarece
reduce volumul sălii de clasă, rezultând
astfel timpi mai scurţi de reverberaţie, iar
plăcile absorbante vor absorbi sunetul,
mai degrabă decât să-l reflecte. 4.
Instalarea de draperii care ajută în
absorbţia sunetului şi reflectarea lui de pe
suprafaţa
ferestrelor.
5.
Plasarea
obiectelor mari la un unghi de 10-15% de
la perete pentru a stopa efectul pinball
produs de sunetele ricoşate între pereţii
paraleli. Se recomandă plasarea de rafturi
cu cărţi acoperite cu materiale moi cum
ar fi pluta, şevalete cu bucăţi mari de
hârtie; 6. Plasarea pe rafturi sau
suspendarea din tavan (mobile) a
obiectelor de lucru manual realizate de
către copiii, în special a celor cu diferite
texturi sau realizate din materiale variate
(textile, sculpturi, etc); 7. Instalarea de
panouri acustice.
(E) O altă măsura importantă este
amplificarea volumului vorbirii şi/sau
reducerea distanţei dintre interlocutori.
Pentru ca toţi copiii să se afle în sau cât
mai aproape de zona critică pentru
inteligibilitatea vorbirii, se recomandă:
 Reamplasarea băncilor şi meselor în
sala de clasă, schimbarea locurilor în
bănci şi/sau mutarea copiilor mai
aproape de sursa sonoră (Jones, 2000);
 De asemenea, acesta poate folosi un
sistem gen microfon portabil (sound
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field system cu microfon de tip
lavalieră), prin care să se amplifice
volumul vorbirii. Astfel vocea cadrului
didactic este amplificată prin boxe
amplasate în jurul sălii de clasă pe
pereţi sau pe tavan;
 Pentru copiii cu deficienţe de auz,
există, în prezent, foarte multe
alternative viabile, printre care şi
varianta unui sistem cu microfon
portabil şi mini receptoare amplasate
direct
în
urechea
copiilor,
asemănătoare cu aparatele auditive.

Managementul
comportamentului
managementul zgomotului

în

Nivelul zgomotului produs de către copii,
poate fi cel mai uşor controlat printr-un
bun management al comportamentului.
Expectanţele clare din partea cadrului
didactic permit elevilor să ştie în fiecare
moment ceea ce se aşteaptă de la ei
(Wong și Wong, 1998) şi care este nivelul
de zgomot permis în cadrul diferitelor
activităţi şcolare.
Astfel, se poate folosi o scală de la 0-3, în
care 0 înseamnă linişte deplină, în
activităţi precum predarea frontală sau
munca independentă, iar 3 înseamnă
zgomot controlat, de exemplu, în sălile de
gimnastică, în pauze, în timpul unor
activităţi sportive sau de grup.
Asociaţia Naţională Americană de
Educaţie (NEA) oferă următorul model
pentru managementul zgomotului în sala
de clasă:
Nivelul 0 – Linişte. La acest nivel, copiii
nu au voie să vorbească deloc între ei, de
exemplu în activităţi de citire sau muncă
independentă.
Nivelul 1 – Şoapta. Vorbitul în şoaptă
este permis în timpul activităţilor semi-
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independente, când copiii se pot consulta
în şoaptă
cu vecinii sau în timpul
vizitelor la bibliotecă.
Nivelul 2 – Conversaţie. Acest nivel este
permis pentru lucrul în pereche sau în
grupuri mici. Copiii trebuie să fie
conştienţi şi să
respecte faptul că şi
alţii în jurul lor vorbesc în acelaşi timp.
Nivelul 3 – Distracţie. Acest tip este
permis în timpul activităţilor în aer liber,
în săli de gimnastică, în timpul
competiţiilor sportive şi, câteodată, în
timpul unor jocuri în interior.

Utilizarea
tehnologiei
activităţile didactice

moderne

în

Tabletele şi tablele interactive se folosesc
tot mai mult în activităţile didactice, încât
cadrele didactice pot să le includă cu
succes şi în managementul clasei. Există
multe aplicaţii utile în controlarea
nivelului zgomotului în sala de clasă, dar
cele patru prezentate mai jos se remarcă
în mod special prin uşurinţa instalării şi a
folosirii, precum şi prin faptul că au un
format atractiv. În plus, aceste aplicaţii
sunt sau au şi variante gratuite.
Aceste aplicaţii sunt: 1. Too Noisy, 2. Noise
Down, 3. Bouncy Balls și 4. Calm Counter.
Aplicaţiile au fost create pentru a asista
cadrul didactic în menţinerea unui nivel
general de zgomot acceptabil în sala de
clasă folosind stimuli vizuali şi coduri de
culoare (ex. verde înseamnă nivel
acceptabil de gălăgie, galben sau
portocaliu, nivel meniu, iar roşu
înseamnă nivel ridicat).
Concluzie
După cum se observă din studiul de faţă,
microbarierele în comunicare pot proveni
din diferite surse. Unele zgomote sunt de
natură tehnică, altele de natură umană;
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unele
sunt
intenţionate,
altele
neintenţionate.
Protecţia
împotriva
acestora se face potrivit naturii lor, astfel:
alegerea canalului de comunicare potrivit,
în funcţie de natura mesajului şi
eliminarea factorilor perturbatori de pe
parcursul acestuia; folosirea de mijloace
de comunicare performante, cu mare
fidelitate; luarea unor măsuri de protecţie
faţă de bruiajul intenţionat; evitarea
comunicării în condiţii nefavorabile şi
stabilirea şi menţinerea unui nivel
acceptabil de zgomot.
Studiile realizate până în prezent
evidenţiază faptul că zgomotul afectează
comportamentul
şi
performanţele
academice ale copiilor, cu efecte mai
accentuate la vârsta şcolară mică şi în
clase
fără
amenajare
acustică
corespunzătoare.
Cercetările în domeniul fizicii acustice, cu
tangenţă educaţională, arată că zgomotul
interferează
cu
calitatea
actului
comunicării, afectând implicit calitatea
actului
predării
şi
învăţării,
şi
comportamentele copiilor în plan social.
Nivelul zgomotului este mai ridicat, în
special, în clădirile vechi, în care nu s-au
realizat nici un fel de tratamente acustice,
dar
şi
în
clase
cu
profesori
neexperimentaţi, care nu au un bun
management al clasei. Prin urmare, în
acest material s-a avut în vedere faptul că
îmbunătăţirea comunicării în sala de
clasă se poate realiza prin identificarea
factorilor perturbatori şi eliminarea
acestora. În acest sens s-au făcut sugestii
pentru îmbunătăţirea acusticii în sala de
clasă, precum şi pentru menţinerea
zgomotului din interiorul sălii de clasă la
un nivel redus, cu
accent pe
managementul
comportamentului
realizat prin utilizarea tehnologiei
moderne în activităţile didactice.
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http://www.nea.org/tools/virtualclassroom-management.html.
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Aspecte ale inteligibilităţii vorbirii la copiii cu dizabilități auditive
Liana Angela (ROȘCA) MUŞUŢAN 1
Abstract
Speech intelligibility of people with hearing disability, who are using a conventional or digital hearing aid
or a cochlear implant, is an essential factor that interferes in the communication process with people with
normal hearing. Without being understood oral language cannot be an efficient and safe way in the
communication process, and in this case, the language cannot exercise its primary function of
communication.
The current study aims to highlight the degree of development of speech intelligibility for students with
hearing disability who are using digital hearing aids and those with cochlear implants. Recordings were
made with students reading lists of words and sentences, witch played to three inexperienced listeners that
had to write down (transcription) the words correctly perceived from the students reading. To establish
the speech intelligibility, has been applied The Speech Intelligibility Rating Scale (SIR).
The main reason for the selection of this topic is to show that speech intelligibility of children with digital
hearing aids and cochlear implant is influenced by many factors that have an impact on oral language
development. Among them there are: the type of hearing aid used, the degree of hearing loss, the
communication mode used, the beginning of intervention for recovery. Speech intelligibility of students
with hearing disability can be improved by applying appropriate strategies and individualized recovery.
Keywords: hearing impairment, speech intelligibility, cochlear implant, hearing aids,
speech and language, auditory-verbal therapy.

Dizabilitatea auditivă este considerată o
barieră semnificativă pentru achiziţia,
dezvoltarea şi utilizarea limbajului
verbal.
Copilul cu dizabilitate auditivă nu are
acces la "lumea sonoră", decât în urma
unei protezări corecte şi adecvate
gradului pierderii sale de auz. Astfel,
prin participarea la programe de
intervenţie corespunzătoare, printr-o
bună colaborare între familie şi
specialişti,
copilul cu dizabilitate
auditivă, poate fi educat să înţeleagă
noua sa experienţă şi să se adapteze la
noile transformări ce vor apărea în
dezvoltarea lui.
Inteligibilitatea vorbirii copiilor cu
dizabilități auditive, protezaţi cu aparate
auditive clasice, digitale sau implant

88

cohlear, este factorul esenţial care
intervine în procesul comunicǎrii cu
auzitorii. Fǎrǎ a fi înţeles, limbajul oral al
celor care prezintă deficit auditiv nu
poate constitui o cale sigurǎ şi eficientǎ
în procesul comunicǎrii, iar în acest caz,
limbajul nu-şi poate exercita principala
sa funcţie, de comunicare.
Studiul de faţă îşi propune să
evidenţieze nivelul de dezvoltare al
inteligibilităţii vorbirii elevilor cu
dizabilitate auditivă protezaţi cu aparate
auditive digitale şi a celor cu implant
cohlear. S-au realizat înregistrări cu
elevii care citeau liste de cuvinte,
propoziţii simple, interogative şi
exclamative, care au fost redate spre
ascultare de către trei ascultători
neexperimentaţi, care nu au avut
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legătură cu vorbirea persoanelor cu
dizabilități auditive. Sarcina de lucru a
fost transcrierea cuvintelor percepute
corect din citirea elevilor. Rezultatul
final al inteligibilităţii vorbirii a fost
bazat pe suma cuvintelor clar înţelese de
ascultători, exprimate ca un procent a
numărului total de cuvinte redate de
copil. Listele ce conţin cuvintele pentru
testare au fost pregătite împreună cu
profesorii de la clasă, fiind alese cuvinte
familiare copiilor şi cu o anumită
semnificaţie. Pentru stabilirea nivelului
de inteligibilitate a vorbirii a fost
aplicată
Scala
de
Evaluare
a
Inteligibilităţii Vorbirii (SIR ).
Motivul pentru care a fost ales acest
subiect
este
de
a
arăta
că
inteligibilitatea vorbirii copiilor care au
aparate auditive digitale şi implant
cohlear este influenţată de o multitudine
de factori, care au impact şi asupra
dezvoltării limbajului verbal printre
aceştia numărându-se: tipul aparatului
auditiv utilizat, gradul pierderii de auz,
modul de comunicare utilizat, debutul
intervenţiei pentru recuperare.
Inteligibilitatea vorbirii –
conceptuale

delimitări

Inteligibilitatea şi cât de bine înţeleasă
este vorbirea unei persoane pentru o alta
este un indicator funcţional al
competenţei comunicării orale. Aceasta
reflectă abilitatea unui vorbitor de a
converti limbajul într-un semnal fizic
(verbal) şi abilitatea ascultătorului de a
percepe şi decoda aceste semnale pentru
a
recupera
înţelesul
mesajului
vorbitorului.
Vorbirea (articulare,
calitate vocală, intensitate, rezonanţă şi
prozodie)
şi
limba
(semantica,
morfosintaxa, coerenţa discursului) sunt
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variabile care influenţează abilitatea
vorbitorului de a face vorbirea înţeleasă
(Hodge şi Whitehill, 2010).
Muller
(2002)
consideră
că
inteligibilitatea este un proces dinamic,
complex, cu multe faţete, când este luat
în
considerare
în
contextul
interacţiunilor comunicative din viaţa
reală. Caracteristicile lingvistice şi
paralingvistice ale mesajului verbal,
factorii
contextuali,
cunoaşterea
aşteptărilor partenerului de conversaţie,
abilităţile
sale
de
procesare
şi
deprinderile în cunoaşterea şi repararea
defalcărilor de comunicare contribuie la
înţelegerea
reciprocă
(Hodge
şi
Whitehill, 2010).
Trebuie făcută distincţie între diferitele
forme de exprimare a inteligibilităţii:
inteligibilitatea articulării (pronunţiei)
reprezintă proporţia sunetelor vorbirii
reproduse corect pe baza ascultării unui
material verbal format din sunete
verbale emise izolat sau în combinaţii
lipsite de semnificaţie (silabe, logatomi);
inteligibilitatea
vorbirii
reprezintă
proporţia cuvintelor şi propoziţiilor
reproduse corect dintr-un material
verbal cu semnificaţie, de către
ascultător. Aceasta este influenţată de
totalitatea aspectelor care concură la
înţelegerea vorbirii depinzând atât de
calitatea de vorbitor - emiţător, cât şi de
cea de ascultător - receptor, include
aspecte segmentale şi suprasegmentale
ale vorbirii (Anca, 2010).
Inteligibilitatea vorbirii
dizabilitate auditivă

la

copiii

cu

Inteligibilitatea vorbirii persoanelor cu
dizabilitate auditivă are o mare
importanţă pentru integrarea acestora în
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societate, fiind un criteriu esenţial
pentru orientarea şcolară şi profesională.
Auzitorii tind să aprecieze nivelul
dezvoltării limbajului verbal al copiilor
cu dizabilitate auditivă, mai ales în
funcţie de acest factor. Marea
variabilitate de date privind acest
parametru este dată şi de modul cum a
fost apreciată inteligibilitatea, nu numai
în funcţie de variaţiile propriu-zise ale
acesteia
datorate
particularităţilor
vorbirii subiecţilor investigaţi (Bodea
Hațegan, 2013).
Particularităţile inteligibilităţii vorbirii la
copiii cu dizabilități auditive, stabilite
prin ascultare şi prin analize fiziologice
sunt (Anca, 2001, Bodea Hațegan, 2015):
aritmia sau disritmia (încetinirea
ritmului vorbirii, neregularităţi ritmice,
pauze
inadecvate
în
interiorul
cuvintelor);
pattern-uri
intonatorii
defectuoase (monotonie sau variaţii
bruşte de intonaţie); nazalizare sau
absenţa
nazalizării;
articularea
defectuoasă, mari dificultăţi în realizarea
coarticulării; frecvenţa ridicată a
fundamentalei obişnuite; pattern-uri
respiratorii defectuoase, coordonări
incorecte ale organelor fonoarticulatorii.
Factori care influenţează inteligibilitatea
vorbirii copiilor cu dizabilitate auditivă
Inteligibilitatea vorbirii copilului cu
dizabilitate auditivă poate fi influenţată
de o multitudine de factori cum ar fi:
calitatea vocii; structura ritmică;
mimico-gesticulaţia;
tipul
pierderii
auditive; utilizarea auzului rezidual;
mediul
educaţional;
abilitatea
lingvistică; învăţarea vorbirii.
Alţi
factori
care
afectează
inteligibilitatea vorbirii copiilor cu
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dizabilitate auditivă sunt: nivelul de
dezvoltare
intelectuală;
dizabilități
asociate; frecventarea unei grădiniţe de
profil; numărul de specialişti implicaţi în
recuperare; metodologia aplicată pentru
învăţarea vorbirii; demersul de terapie
auditiv-verbală (Bodea Hațegan, 2013,
Markides, 1983).
Este general acceptat faptul că gradul
pierderii de auz este unul dintre cei mai
importanţi factori care afectează
inteligibilitatea vorbirii copiilor cu
dizabilitate auditivă. Pe măsură ce
gradul pierderii auditive creşte, erorile
de pronunţie cresc, iar inteligibilitatea
scade. Dizabilitatea auditivă dobândită
mai târziu, (după achiziţia vorbirii)
afectează diferit inteligibilitatea vorbirii
faţă de dizabilitatea auditivă congenitală
sau apărută în primii ani de viaţă.
În primul caz persoana afectată a învăţat
deja sugestiile auditive ale percepţiei
vorbirii prin canalele auditive normale şi
o astfel de dizabilitate poate în cele mai
multe cazuri fi depăşită prin ridicare
tonului vorbirii şi utilizarea aparaturii
adecvate.
În al II-lea caz indivizii trebuie să înveţe
să vorbească prin canale auditive
artificiale care primesc foarte puţină
stimulare.
Ceea ce a cauzat dizabilitatea auditivă
poate de asemenea cauza daune, de la
procesele centrale de percepţie a
vorbirii, la probleme de secvenţiere,
temporalitate şi integrare precum şi
dificultăţi în atenţia selectivă şi memoria
de scurtă durată. Experienţa auditivă a
persoanelor cu dizabilitate auditivă este
foarte importantă
în
dobândirea
educaţiei (Markides, 1983).
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Un alt factor care influenţează
inteligibilitatea vorbirii copiilor cu
dizabilitate auditivă este utilizarea
aparatelor auditive. Sunt studii care
atestă că inteligibilitatea vorbirii copiilor
cu dizabilitate auditivă care folosesc cu
succes protezele auditive este superioară
celor care nu le utilizează.
Abilitatea lingvistică este un alt factor
relaţionat cu inteligibilitatea vorbirii.
Diverse studii arată că, copiii care au
performanţe mai bune la testele
lingvistice tind să aibă o mai bună
inteligibilitate a vorbirii. Aceasta, poate
fi din cauză că aceşti copii au o imagine
clară despre ceea ce doresc să spună şi
reuşesc să se realizeze acordul între
cuvinte corect. Aceştia, au abilități de
vorbire mai fluentă, media de vorbire
fiind
mai
bună
şi
astfel
şi
inteligibilitatea. Datorită unor abilităţi
lingvistice slabe, înţelesul corect al
cuvântului va fi ignorat, iar utilizarea
limbajului va fi defectuoasă, ceea ce
poate cauza întreruperi în vorbire şi
astfel inteligibilitatea vorbirii să scadă.
Inteligibilitatea vorbirii este influenţată
şi de lipsa sau insuficienţa trainingului
auditiv-verbal ( Markides, 1983).
Factori care afectează măsurătorile
inteligibilităţii vorbirii la copiii cu
dizabilitate auditivă
Cercetările
despre
inteligibilitatea
vorbirii pot de asemenea să difere în
funcţie de caracteristicile subiectului.
Câteva variabile subiective în studii
despre inteligibilitatea copiilor cu
dizabilitate auditivă sunt:
vârsta
cronologică; gradul pierderii auditive
(auzul rezidual); vârsta la momentul
pierderii auditive; durata pierderii
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auditive;
modul
de
comunicare
(comunicare orală sau totală).
Scorurile inteligibilităţii vorbirii sunt
afectate, de cel puţin, trei variabile
importante: materialul verbal folosit;
caracteristicile
ascultătorului
care
evaluează inteligibilitatea; (Ascultătorul
experimentat, este cel care are în
general experienţă cu vorbirea persoanei
cu dizabilitate auditivă, cum sunt de
exemplu profesorii de la clasă, audiologi,
logopezi (McGarr 1983). Ascultătorii
/naivi/ sunt cei care au puţină
experienţă sau deloc cu vorbirea
persoanelor cu dizabilitate auditivă),
caracteristicile emiţătorului a cărui
vorbire este studiată (Osberger, 1992).
Evaluarea inteligibilităţii vorbirii poate fi
afectată în mare măsură de felul în care
materialul verbal este înţeles de copil, de
modul prezentării vorbirii copilului, de
priceperea
evaluatorului
şi
de
procedurile de scor adoptate (Markides,
1983).
În urma cercetărilor efectuate, asupra
inteligibilităţii vorbirii la persoanele cu
dizabilitate auditivă care utilizează
aparate auditive convenţionale şi
implant cohlear, se constată următoarele
(Anca, 2000):
 inteligibilitatea pronunţiei diferă în
funcţie de natura materialului verbal
prezentat: foneme, logatomi, cuvinte
sau fraze, în funcţie de componenţa
fonologică, de gradul de complexitate
semantică şi sintactică.
 inteligibilitatea
vorbirii
este
influenţată de defectele de pronunţie
întâmpinate de copiii cu dizabilitate
auditivă, precum şi defectele de voce
şi ritm întâlnite în vorbirea acestora;
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 inteligibilitatea
vorbirii
este
influenţată de contextul enunţului,
de gradul de complexitate, de
redundanţa mesajului;
 în cazul în care auditoriul îl vede pe
emitent (locutor) sau dacă vorbirea
este însoţită de Cued Speech sau AKA
(sisteme de sprijin ale vorbirii),
inteligibilitatea vorbirii creşte, mai
puţin însă dacă este însoţită de limbaj
gestual;
 există diferenţe în inteligibilitatea
vorbirii, în ceea ce priveşte vorbirea
spontană, reflectată, imitată sau după
citirea unui text;
 inteligibilitatea este mai scăzută în
cazul dizabilității auditive profunde,
decât în cea severă sau moderată.
 studiile longitudinale făcute de Levitt
şi Gefner (1987, citat de LepotFroment, 1999) arată progresia
redusă sau chiar nulă în unele cazuri,
a inteligibilităţii vorbirii odată cu
vârsta. Această stagnare contrastează
cu
evoluţia
labiolecturii
care
înregistrează progrese importante pe
parcursul şcolarizării.
 în urma cercetărilor realizate de
Frank şi colab. (1987, citat de Lepot Froment, 1999 ), cu Scala Subtelny,
asupra modului în care, trăsăturile
prozodice
influenţează
inteligibilitatea vorbirii copiilor surzi,
a rezultat că, trăsăturile prozodice,
diminuează în mod considerabil
inteligibilitatea vorbirii la aceşti
copii. Nu a fost evidenţiată o corelaţie
între
percepţia
pattern-urilor
intonatorii (dependentă mai ales de
gradul
deficitului
auditiv)
şi
performanţele prozodice.
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 rolul implantului cohlear a fost
studiat şi în legătură cu impactul său
asupra inteligibilităţii vorbirii dar
rezultatele nu sunt omogene. Nu
sunt diferenţe notabile în funcţie de
tipul protezării (implant cohlear,
proteză
vibro-tactilă,
proteză
acustică) în ceea ce priveşte
inteligibilitatea. În schimb, se
înregistrează progrese la copiii cu
implant
cohlear,
sub
unghiul
achiziţiilor fonologice. La cei cu
proteză convenţională se ameliorează
prozodia. Pe baza unui studiu
longitudinal la copiii cu implant
cohlear Murray şi Kirk (1993, citat de
Lepot-Froment, 1999), au evidenţiat
schimbări
semnificative
în
producerea vocalelor şi diftongilor în
sensul
creşterii
numerice
şi
diversificării acestora.
 inteligibilitatea vorbirii nu depinde
doar de pronunţia fonemului ci şi de
particularităţile
pronunţiei
cuvintelor. Aici intervin coarticularea
şi elemente suprasegmentale. Cu
ajutorul logatomilor se poate urmări
starea pronunţiei fonemelor, iar cu
materialul semnificant se poate
evalua vorbirea.
 controlul fonator neadecvat cum ar fi
intermitenţele în fonaţie, pauzele,
pauzele în intensitate, schimbările
excesive în frecvenţele fundamentale
sunt
puternic
relaţionate
cu
inteligibilitatea vorbirii. Ling şi alţii
susţin că controlul fonaţiei şi
respiraţiei şi posturile verbale de bază
sunt fundamentale pentru corectarea
atât a elementelor segmentale, cât şi
a celor suprasegmentale (Bernstein
şi colab.,1988).
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Cercetarea de faţă a avut ca obiectiv
general: Evidenţierea nivelului de
inteligibilitate a vorbirii la elevii cu
dizabilitate auditivă cu implant cohlear
şi aparate auditive retroauriculare.
Obiectivele specifice ale cercetării au fost:
 Evaluarea nivelului de dezvoltare a
limbajului.
 Stabilirea relaţiei existente între tipul
sistemului de protezare folosit şi
inteligibilitatea vorbirii.
 Delimitarea
factorilor
care
influenţează inteligibilitatea vorbirii.
Ipoteza generală: tipul protezării, gradul
pierderii auditive, modul de comunicare
(orală sau gestuală), debutul intervenţiei
pentru
recuperare
influenţează
dezvoltarea inteligibilităţii vorbirii la
copiii cu dizabilitate auditivă.
Ipoteze specifice
Tipul sistemului de protezare utilizat de
elevii cu dizabilitate auditivă (proteze
auditive retroauriculare sau implant
cohlear) influenţează inteligibilitatea
vorbirii, în sensul că, elevii cu implant
cohlear prezintă o inteligibilitate a
vorbirii mai bună în comparaţie cu elevii
protezaţi cu aparate auditive digitale.
Inteligibilitatea vorbirii elevilor cu
dizabilitate auditivă este influenţată de
gradul pierderii auditive în sensul că, cu
cât pierderea auditivă este mai mare cu
atât inteligibilitatea vorbirii este mai
redusă.
Inteligibilitatea vorbirii elevilor cu
dizabilitate auditivă cu aparate auditive
digitale şi implant cohlear este
influenţată de modul de comunicare
(comunicare orală sau gestuală), elevii
care utilizează comunicarea orală, având
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un procent de inteligibilitate mai ridicat
decât cei care utilizează comunicarea
totală.
Inteligibilitatea vorbirii elevilor cu
dizabilitate auditivă este influenţată de
participarea copiilor la programe de
intervenţie timpurie, elevii care au
participat la programe de recuperare cât
mai de timpuriu, înregistrând o
inteligibilitate a vorbirii mai ridicată, în
comparaţie cu cei care au beneficiat mai
târziu de terapie.
Studiul a fost realizat în cadrul Liceului
Tehnologic Special pentru Deficienţi de
Auz Cluj-Napoca. Lotul de participanţi
este compus din 20 copii care prezintă
dizabilitate
auditivă
severă
sau
profundă. Criterii de selecţie au fost:
elevii prezintă dizabilitate auditivă
severă sau profundă; elevii sunt
protezaţi cu proteze auditive digitale sau
implant cohlear; toţi elevii participă la
programe de terapie auditiv – verbală;
nici unul din elevi nu prezintă
dizabilități asociate; copiii au vârste
cuprinse între 9 şi 11 ani.
Dintre participanţii la această cercetare:
 10 prezintă dizabilitate auditivă
profundă bilaterală şi sunt purtători
de implant cohlear unilateral;
 5 prezintă dizabilitate auditivă
profundă bilaterală şi sunt protezaţi
cu proteze auditive retroauriculare
digitale;
 5 prezintă dizabilitate auditivă
severă bilaterală şi sunt protezaţi cu
proteze
auditive
retroauriculare
digitale.
Toţi participanţii la cercetare participă
cu regularitate la programe educative şi
recuperatorii auditiv-verbale în cadrul
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Liceului pentru Deficienţi de Auz ClujNapoca, având nivele de dezvoltare a
limbajului diferite.
Metodele şi instrumentele de lucru
utilizate în cercetare au fost:
1. Scala Webster – utilizată, cu scopul de
a stabili nivelul de dezvoltare a
comunicǎrii subiecţilor. Astfel s-a aplicat
participanţilor, domeniul Comunicare,
cu subdomeniile limbaj pragmatic comunicare
funcţională
(FUN),
interacţiuni - strategii pre-verbale de
comunicare (INT), limbaj receptiv
(REC), limbaj expresiv (EXP) şi claritatea
limbajului (CLA), dactilarea (DAC) şi
limbaj gestual/semne (SMN);
2. Matricile progresive Raven Color folosit cu scopul de a mǎsura nivelul de
dezvoltare intelectuală a copiilor;
3. S-au realizat înregistrări cu elevii care
citeau liste de cuvinte, propoziţii simple,
interogative şi exclamative, care au fost
redate spre ascultare de către 3
ascultători neexperimentaţi, care nu au
avut legătură cu vorbirea persoanelor cu
deficienţe de auz. Sarcina de lucru a fost
transcrierea cuvintelor percepute corect
din citirea elevilor. Rezultatul final al
inteligibilităţii vorbirii a fost bazat pe
suma cuvintelor clar înţelese de
ascultători, exprimate ca un procent a
numărului total de cuvinte redate de
copil;
4. Listele de cuvinte şi propoziţii au fost
alese împreună cu cadrele didactice de
la clasă, astfel încât acestea să fie
familiare copiilor şi să aibă semnificaţie.
Cuvintele din fiecare grupă au acelaşi
număr de silabe, sunt concrete, cu sens
simplu. Materialul verbal nu este
cunoscut de copii;
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Au
fost
selectate
10
cuvinte
monosilabice, 10 cuvinte bisilabice, 10
cuvinte trisilabice, 15 propoziţii, 3
propoziții interogative şi 3 propoziții
exclamative, în total fiind 92 de cuvinte.
Cuvinte monosilabice utilizate: ou, cal,
vas, toc, brad, urs, leu, pui, cerc, film.
Cuvinte bisilabice utilizate:
masa,
floare, copac, papuci, roata, haină,
pahar, copil, toba.
Cuvinte
găleata,
şoarece,
banana.

trisilabice utilizate: lopata,
cabana, fântâna, pădure,
balenă, păpuşa, pantaloni,

Propoziţii: Bună dimineaţa./ Vaca bea
apa. / Mara vine la şcoală. / Avionul
zboară. /Ana udă florile. / Copiii se
spală pe mâini. / Afară plouă. / Mama
pune masa./Băieţii merg la dormitor. /
Pisica doarme. / Fata face baie./ Vasile
scrie pe tablă. / Este frig. / Maria şterge
tabla./ Fata se joacă cu mingea.
Propoziții interogative: Câţi ani ai? /
Unde locuiesti? / Cum te cheamă?
Propoziții exclamative: Adu maşina! /
Du-te la uşă! / Arată-mi oglinda!
5. Scala inteligibilităţii vorbirii (SIR) – a
fost dezvoltată către Dee Dyar,
Programul de implant cohlear pediatric
din Nottingham. Aceasta măsoară
inteligibilitatea vorbirii copiilor cu
dizabilitate auditivă, folosind o scară
ierarhică de 5 puncte. Nivelele variază
de la nivelul 1 (vorbirea este
neinteligibiliă) la nivelul 5 (vorbirea este
inteligibilă pentru toţi ascultătorii).
Această scală, a fost aplicată de către un
profesor sau specialist în reabilitare s-a
dovedit a fi de încredere printre
observatori (Allen şi colab, 2001).
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SIR a fost aplicată atât la elevii cu
implant cohlear cât şi la cei cu aparate

auditive digitale – cu scopul de a stabili
nivelul de dezvoltare a inteligibilităţii
vorbirii elevilor cu dizabilități auditive.

Tabel 1. Itemii scalei SIR (Scala inteligibilităţii vorbirii)
Nivelul inteligibilităţii

Caracteristici

5

Vorbirea este inteligibilă pentru orice ascultător. Copilul este uşor înţeles în
contextele de viaţă cotidiană

4

Vorbirea este inteligibilă pentru orice ascultător care este puţin familiarizat
cu vorbirea persoanelor cu dizabilitate auditivă

3

Vorbirea este inteligibilă pentru un ascultător care se concentrează să
înţeleagă ceea ce i se spune şi poate citi labial anumite informaţii

2

Vorbirea este neinteligibilă. Unele cuvinte izolate sunt rostite inteligibil de
copil

1

Vorbirea este neinteligibilă. Poate aproxima cuvinte fără ca acestea să fie
inteligibile. Utilizarea limbajului mimico-gestual s-ar putea să fie singura
modalitate de comunicare.

La
informaţiile rezultate în urma
aplicării probelor, s-au adăugat, date
legate de anamneza copiilor, date
obţinute din fişa individuală, din discuţii
cu dirigintele, educatorul de la clasă şi
profesorul de terapii.
În etapa de prelucrare și interpretare a
datelor obținute s-au realizat comparaţii
între nivelul de inteligibilitate a vorbirii
copiilor cu implant cohlear şi a celor cu
proteze
auditive
digitale,
nivel
influenţat, de tipul protezei utilizate,
debutul terapiei, gradul pierderii
auditive, modul de comunicare.
Inteligibilitatea vorbirii elevilor cu
dizabilitate auditivă, are un rol
fundamental
pentru
dezvoltarea
relaţiilor sociale cu persoanele auzitoare,
pentru obţinerea unui loc de muncă.
Debutul intervenţiei pentru recuperare,
tipul aparatului auditiv utilizat, gradul
pierderii auditive, modul de comunicare
ales de persoanele cu dizabilitate
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auditivă au efecte asupra inteligibilităţii
elevilor cu dizabilitate auditivă.
Rezultatele
obţinute
în
vederea
evidenţierii nivelului de inteligibilitate a
vorbirii indică, în general, un nivel
relativ bun al inteligibilităţii pronunţiei
cuvintelor în cazul elevilor cu implant
cohlear, peste 50% din aceştia având o
vorbire
inteligibilă
atât
pentru
persoanele familiare, cât şi pentru cele
nefamiliare, fiind capabili să susţină o
conversaţie
şi
într-un
context
necunoscut.
În cazul elevilor protezaţi cu aparate
auditive digitale se evidenţiază un nivel
mai scăzut al inteligibilităţii pronunţiei
cuvintelor, aceştia având dificultăţi în
stabilirea relaţiilor verbale cu auzitorii
care nu înţeleg decât fragmentar sau
deloc vorbirea lor.
Rezultatele
prezentate
mai
sus
demonstrează că, implantul cohlear are
o influenţă benefică asupra dezvoltării
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inteligibilităţii vorbirii, dar numai în
condițiile în care elevii sunt aduşi la
timp la terapia auditivă şi reglajele
necesare ale aparatului şi dacă există
implicare din partea familiei. Cu cât
implantul este realizat mai de timpuriu
şi intervenţia începe mai devreme, cu
atât inteligibilitatea vorbirii creşte.
În ceea ce priveşte gradul pierderii
auditive, se constată un nivel mai ridicat
al inteligibilităţii vorbirii în cazul
elevilor cu dizabilitate auditivă severă, în
comparaţie cu cei cu dizabilitate
auditivă profundă, protezaţi cu aparate
auditive digitale. Pronunţia elevilor cu
dizabilitate
auditivă
severă
este
inteligibilă pentru persoanele puţin
familiarizate cu vorbirea persoanelor cu
dizabilități auditive. Pronunţia elevilor
cu dizabilitate auditivă profundă, se
rezumă doar la câteva cuvinte
pronunţate izolat, vorbirea lor fiind
neinteligibilă. Acest lucru este influenţat
şi de utilizarea auzului rezidual, elevii cu
dizabilitate auditivă severă fiind capabili
să îndeplinească instrucţiuni date,
pentru îndeplinirea unei sarcini, atât
individual cât şi în grupuri mici, să
răspundă la întrebări în diferite situaţii.
În urma analizei rezultatelor obţinute
prin
calculul
procentului
de
inteligibilitate a pronunţiei cuvintelor,
de
către
elevii
care
utilizează
comunicarea totală şi cei care utilizează
comunicarea orală, se observă un
procent de inteligibilitate a vorbirii mai
ridicat la elevii care utilizează
comunicarea orală, valoarea diferenţei
dintre acestea fiind de 68.27%. Asupra
acestui fapt, intervine un alt factor,
familia, care, în cazul celor opt elevi
care utilizează comunicarea orală, se
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implică în recuperare, realizând şi acasă
exerciţii şi activităţi verbale cerute de
către profesorul de terapii. Dintre
aceştia, trei elevi sunt incluşi în şcoli de
masă şi beneficiază săptămânal de
terapii auditiv-verbale,
în
cadrul
Centrului de Reabilitare a Auzului şi
Limbajului, fiind constanţi în frecvenţă,
motivaţi
pentru recuperare şi
dezvoltarea limbajului. Ceilalţi 5 sunt
elevi, în clasele a II a (4 elevi) şi a IV a (1
elev), a Liceului Tehnologic Special
pentru Deficienţi de Auz Cluj-Napoca,
regim extern. Părinţii se implică în
recuperarea acestor elevi, realizând şi
acasă sarcinile date de profesorii de la
clasă, fiind aduşi la timp la cursuri.
Elevii care utilizează comunicarea totală
sunt toţi elevi ai Liceului Tehnologic
Special pentru Deficienţi de Auz, ClujNapoca, regim intern, unele familii
implicându-se activ în recuperare, în
limita timpului petrecut de elev acasă,
pe când altele nu se implică deloc.
Elevii cu dizabilitate auditivă care au
beneficiat de intervenţie timpurie de la
vârsta de 2- 3 ani, au o inteligibilitate a
vorbirii mai bună, faţă de copiii care au
început terapia auditiv-verbală,
mai
târziu, indiferent de tipul de protezare
utilizat. Din discuţii cu profesorii de la
clasă şi profesorii de terapii specifice
rezultă că, acest fapt este influenţat şi de
implicarea familiei. Părinţii, participă cu
copilul la orele de terapie, pentru a
învăţa paşii ce trebuie urmaţi în
realizarea exerciţiilor acasă. Colaborarea
strânsă dintre părinţi şi psihopedagog,
dintre psihopedagog şi copil, precum şi
dintre părinţi şi copil, aduc beneficii în
dezvoltarea limbajului elevului cu
dizabilitate auditivă, acesta dobândind
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încredere în forţele proprii şi fiind mult
mai motivat pentru recuperare.
Pentru creşterea inteligibilităţii vorbirii
copiilor cu dizabilități auditive şi
dezvoltarea vocabularului indiferent de
tipul de protezare, este necesară
intervenţia cât mai de timpuriu prin
configurarea unei activităţi terapeutice
adecvate, în funcţie de caracteristicile
individuale
ale
copilului.
Câteva
principii fundamentale care stau la baza
unei terapii auditiv verbale corecte sunt
(după Spencer, Marschark, Marschark,
2003, citat de Haţegan, 2010):
 identificarea pierderilor de auz de
timpuriu;
 intervenţia medicală şi audiologică
susţinută şi adecvată, de timpuriu;
 protezarea copilului cu mijloacele de
amplificare auditivă corespunzătoare
pierderii de auz, în vederea utilizării
maximale a beneficiilor compensării
tehnice;
 implicarea activă a părinţilor şi
aparţinătorilor
în
terapia
individualizată pentru a asigura
stimularea acustică maximă, în
contexte cu semnificaţie;
 crearea unor situaţii de comunicare
care să permită copiilor utilizarea
contextuală
a
limbajului,
a
achiziţiilor, în viaţa de zi cu zi;
 protezarea copilului astfel încât să
faciliteze monitorizarea proprie a
producţiilor lingvistice cu scopul
dezvoltării naturale a calităţii vocii şi
inteligibilităţii vorbirii;
 folosirea
unor
pattern-uri
de
stimulare
auditive,
perceptive,
lingvistice şi cognitive în vederea
încurajării dezvoltării abilităţilor de
ascultare şi de comunicare; realizarea
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unor monitorizări lingvistice pe
parcursul terapiei
de reabilitare;
integrarea copiilor în contexte şcolare
de masă, cu suport necesar, în
vederea maximizării stimulărilor
electrice ale protezei.
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Programe de intervenție pentru elevii cu risc de discalculie
Fotinica GLIGA 1
Abstract

This article presents some computer assisted / unassisted models of intervention and a
prototype computer program designed for training of children with severe dyscalculia. The
case study reveals the need for complex long-term intervention for these pupils.
Keywords: severe dyscalculia, adapted intervention, Approximate Number System

Introducere
Detectarea unei tulburări de învăţare,
indiferent că se numeşte discalculie,
dislexie sau dispraxie, văzută ca o
procedură independentă şi neurmată de
intervenţie specializată constituie doar o
încercare de abordare, iar nu un demers
terapeutic concret. Intervenţia adaptată
nevoilor educaţionale constituie singura
modalitate care-l poate ajuta pe copil săşi depăşească tulburarea cu care se
confruntă.
Într-o
viziune
optimistă
asupra
discalculiei, putem spune că există
modele şi instrumente de intervenţie,
utilizate de practicieni, aşa cum este
cazul lui Vianin (2011, p. 33). Lucrarea sa
“Ajutorul strategic pentru elevii cu
dificultăţi de învăţare”, se bazează pe
câteva surse principale şi anume: (1)
constructivismul lui Piaget utilizat în
tehnici de tipul ARL (Ateliere de
Raţionament Logic); (2) înţelegerea
superioară a mecanismelor şi proceselor
mentale,
datorată
modelelor
computaţionale noi de “prelucrare a
informaţiei”; (3) abordarea cognitivă,
care explică procese ca raţionamentul şi
înţelegerea, poate fi utilizată şi în cazul
sarcinilor şcolare; (4) ceea ce propune
autorul privind intervenţia este legat de
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metacogniţie în sensul înţelegerii de
către elev a propriilor procese de
gândire; (5) teoria “medierii sociale,
aparţinând lui Vîgotski, este aplicată în
cazul medierii de către părinţi sau
profesori a înţelegerii şi folosirii
strategiilor eficiente de învăţare; (6)
intervenţia în cazul elevilor cu dificultăţi
de învăţare este una “şcolară” în sensul
achiziţionării demersurilor, procedeelor
şi strategiilor de urmat pentru depăşirea
dificultăţii prin intermediul învăţării; (7)
“Principiul educabilităţii” este aplicabil în
toate tipurile de intervenţie, elevul
putând fi ajutat cu instrumentele
necesare cognitive pentru a reuşi
(excepţie făcând elevii cu dizabilitate
intelectuală severă). Vianin (2011)
abordează problematica intervenţiei în
cazul elevului cu tulburări de învăţare
din perspectiva pedagogiei. Prin crearea
şi aplicarea unor programe de
intervenţie adaptate şi adecvate gradului
tulburării sale de învăţare, problemele
cu care se confruntă elevul pot fi
diminuate. Chinn şi Ashcroft (2007)
subliniază câteva principii care trebuie
să stea la baza construirii intervenţiei
(cazul discalculiei) şi anume: corelarea
modului în care gândeşte copilul cu
stilul de predare a matematicii pe care
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acesta îl aşteaptă; învăţarea matematicii
trebuie să fie construită pe cunoştinţele
pe care elevul le are deja; limbajul de
comunicare folosit să fie însoţit de câte
ori este posibil de imagini prezentate
vizual; copiii trebuie să fie învăţaţi “De
ce?” şi “Cum?” se rezolvă o problemă
matematică. Se poate observa că aceste
principii care stau la baza construirii
unor programe de intervenţie pentru
elevii cu discalculie sunt în concordanţă
cu o serie de postulate emise de Vianin
(2011) privind abordarea acestora în
procesul educaţiei şi acordării ajutorului
strategic
pentru
diminuarea
dificultăţilor cu care se confruntă.
Vianin (2011, p.35-52) sugerează că, cel
puţin în primă fază a intervenţiei,
abordarea elevilor trebuie să fie
funcţională, explicită şi specifică,
centrarea fiind pe sarcină, urmând ca
treptat, după ce elevii interiorizează
strategiile de învăţare, să se treacă la
abordarea structurală, implicită şi
generală, centrată pe elev.
În majoritatea ţărilor dezvoltate, ţări în
care tehnologia are o mare importanţa
începând de la nivelul anilor ’60,
Programele de Intervenţie Asistate de
Calculator (PIAC) sunt mai accesibile şi
mai plăcute de către copii (Vernadakis,
Avgerinos, Tsitskari,
Zachopoulou,
2005, în Räsänen, Salminen, Wilson,
Aunio & Dehaene, 2009). Condiţiile pe
care trebuie să le îndeplinească
programele asistate de calculator pentru
a putea fi considerate instrumente utile
învăţării sunt: să prezinte informaţiile
sub forma unei sarcini de rezolvat; să
ofere câteva mijloace/modalităţi de
răspuns; să ofere feedback privind
corectitudinea răspunsului dat; să poată
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adapta condiţiile sarcinii online pentru a
spori învăţarea; când apare o eroare
sistemul să poată oferi feedback pentru
a micşora posibilitatea unei viitoare
erori. Există puţine studii, bine
fundamentate, care să evidenţieze cât de
mult sau de puţin contribuie PIAC la
dezvoltarea abilităţilor matematice sau
corectarea acestora. Astfel, într-o metaanaliză din 1992 (Randel et al. în
Räsänen et al., 2009), din cele 68 de
studii analizate, 37 spun că nu s-au
obţinut îmbunătăţiri în învățarea
matematicii prin utilizarea jocurilor pe
calculator şi 22 că elevii utilizează
jocurile pentru a-şi întrece colegii de
şcoală, doar 3 studii găsind diferenţe
semnificative faţă de un demers
educaţional clasic. Räsänen et al. (2009)
analizează două PIAC şi anume: The
Number Race (Wilson, Dehaene et al.,
2006) şi Graphogame-Math (Mönkkönen
et al., în Räsänen et al., 2009).
The Number Race a fost conceput
iniţial pentru copii de 4-8 ani cu
discalculie severă sau moderată şi
pentru numere mici (numărare: 1-40;
adunări şi scăderi: 1-10) (disponibil la
adresa
http://www.thenumberrace.com/nr/home.ph
p). Principiile pe care se bazează
construirea acestui soft (Wilson et al.,
2006) sunt: (1) dezvoltarea sensului
numărului sau a simţului numeric–
S.A.N. (Sistemul de Aproximare a
Numărului) este baza pe care se sprijină
formarea abilităţilor numerice şi există
înainte de învăţarea simbolurilor
numerice;
(2)
legătura
dintre
reprezentarea non-simbolică şi nonverbală a cantităţii şi reprezentarea
simbolică (3) creşterea înţelegerii şi

RRTTLC 2016
fluenţei adunărilor şi scăderilor de bază
(operaţiile
sunt
însoţite
şi
de
reprezentare
concretă;
comparaţia
dintre rezultatele operaţiilor se face
după efectuarea acestora); (4) creşterea
motivaţiei şi plăcerii de a lucra cu
cantităţi
concrete
sau
simboluri
numerice este un alt principiu care a stat
la baza construirii softului The Number
Race, realizându-se prin intermediul
jocului. Autorii softului au utilizat un
algoritm multidimensional de învăţare
bazat
pe
creşterea
dificultăţii
comparaţiilor numerice prin micşorarea
distanţei dintre numerele comparate
(ex. comparaţia între 7 şi 8 este mai
dificilă decât între 2 şi 8); pentru
creşterea vitezei de răspuns la sarcinile
jocului sau a memoriei de lucru (M.L.)
cât şi pentru folosirea unor automatisme
în calcul s-a utilizat un timp limită scurt;
creşterea complexităţii conceptuale s-a
realizat prin trecerea de la comparaţii
non-simbolice la cele simbolice şi prin
utilizarea în ultima etapă a jocului a
adunărilor şi scăderilor.
Graphogame-Math se bazează pe un
studiu ştiinţific al profesorul Heikki
Lyytinen (începând cu anul 1990),
realizat pe un eşantion de copii
finlandezi cu risc de a dezvolta dislexie
(iniţial softul a fost doar pentru dislexie
şi apoi pentru discalculie), urmăriţi de la
naştere şi până la vârsta învățării
formale a citirii (disponibil la adresa
https://graphogame.com). Prin acest joc
computerizat copilul învaţă şi exersează
corespondenţa dintre un set de obiecte
concrete şi număr. Dacă The Number
Race evidenţiază importanţa S.A.N.,
Graphogame-Math se bazează pe
Sistemul Exact al Numărului (S.E.N.)
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Pentru a vedea ce îmbunătăţiri ale unor
abilităţi specifice necesare obţinerii
performanţelor în matematică produce
fiecare dintre softurile prezentate, Räsänen
et al., (2009) au utilizat o serie de sarcini
matematice considerate a fi buni
predictori pentru performanţele de mai
târziu şi anume: compararea numerelor,
numărarea (verbală şi concretă, prin
utilizarea unor obiecte), operaţii
aritmetice. După un training de câteva
săptămâni, copiii din cele două grupuri
supuse experimentului (grupul Number
Race şi grupul Graphogame-Math; este
de menţiona că toţi copiii erau cu
performanţe scăzute la matematică,
conform aprecierii profesorilor lor) şi-au
îmbunătăţit
performanţele
în
compararea numerelor exact în direcţia
în care exersaseră prin utilizarea
softurilor, comparativ cu un grup
control de copii tipic dezvoltaţi.
Concluzia autorilor studiului este că
PIAC pot produce îmbunătăţiri ale
abilităţilor matematice ale copiilor cu
risc de discalculie (lotul a fost format
din preşcolari ce nu au putut fi
diagnosticaţi cu o tulburare specifică de
matematica deoarece nu învăţaseră încă
matematica formală) dar numai în acele
direcţii care sunt exersate prin
intermediul
jocurilor
realizate.
Programul de intervenţie trebuie să fie
unul individualizat şi axat pe direcţia în
care copilul respectiv are dificultate.
Majoritatea intervenţiilor concepute
pentru elevii cu discalculie sunt cele
care nu utilizează calculatorul. Motivul
ar fi că sunt la îndemâna profesorilor şi
psihopedagogilor
sau
psihologilor
educaţionali, uşor adaptabile cerinţelor
imediate ale copilului. Pentru a alege
programul de intervenţie adecvat
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copilului care are dificultăţi cu
înţelegerea matematicii este necesar să
se cunoască direcţiile în care acesta
întâmpină probleme. Bird (2009)
creionează în primul rând o serie de
indicatori care conduc la o posibilă
dificultate cu matematica numită
discalculie/D.S.I.M. şi anume: copilul
are inabilitatea de a percepe cantităţi
mici fără a număra (SUBITIZING) sau pe
aceea de a estima dacă un rezultat la un
calcul aritmetic este posibil; nu poate
număra în sens descrescător şi are slabă
memorie de scurtă durată sau de lungă
durată; nu se poate orienta în spaţiu şi
timp; lateralitatea este nefixată; are
probleme cu utilizarea banilor, citirea
ceasului sau managementul timpului
unei zile şi o motivaţie scăzută
manifestată prin ritm încetinit de lucru
atunci când trebuie să îndeplinească o
sarcină matematică. Pentru că direcţiile
mari în care copilul cu discalculie are
probleme sunt legate de înţelegerea
noţiunii de număr, de memoria de
scurtă sau lungă durată, de orientarea
spaţio-temporală şi de raţionament
matematic, Bird
(2009) propune
intervenţii în aceste direcţii stabilind şi o
serie de principii pe care trebuie să se
bazeze
aceste
intervenţii:
orice
intervenţie trebuie să pornească cu
utilizarea unor materiale concrete
(colecţie de materiale în baza zece cum
ar fi cuburile Dienes sau baghetele
Cuisenaire) pe care copilul trebuie să
înveţe să le utilizeze singur, logic şi nu
mecanic şi atât timp cât are nevoie; în
timpul lucrului toate activităţile trebuie
însoţite de verbalizare; activitatea bazată
pe joc şi manipulare concretă va face
copilul să concluzioneze că matematica
nu este un lucru doar abstract ci ceva
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legat de realitate, de ceea ce face în
fiecare zi; progresul trebuie făcut în paşi
mici, de la concret la abstract, bazat pe
ceva deja cunoscut şi înţeles. Autorul
subliniază necesitatea concentrării pe
activităţi practice şi jocuri, fără a scrie
procedurile de calcul în prima parte a
învăţării. Astfel, pentru a-i dezobişnui
pe copii să numere din unu în unu
atunci când trebuie să recunoască o
cantitate sau să efectueze adunări şi
scăderi, Bird (2009) propune mai mult
de 50 de jocuri care cuprind tot atâtea
idei. Materialele folosite sunt zaruri şi
piese de domino. Înţelegerea adunărilor
cu trecere peste ordin se poate face cu
ajutorul baghetelor Cuisenaire. Primul
pas ar fi înţelegerea “completării unei
zeci” adică faptul că sistemul numeric în
care lucrăm este unul zecimal şi că
pentru a putea efectua cu uşurinţă
“trecerea” peste ordin este utilă mai întâi
“completarea (până) la 10”. Pentru a
învăţa operaţia de scădere, elevul cu
discalculie trebuie să vadă cum se poate
descompune un număr şi cum se poate
afla unul dintre termenii adunării atunci
când se cunoaşte cel de-al doilea termen
şi suma lor. Trecerea către abstract se
face din direcţia lucrurilor concrete. Axa
numărului, de pildă, este un model
abstract de reprezentare a cantităţii.
Forma concretă este reprezentată de o
serie de numere succesive care ocupă un
anumit spaţiu (în planul foii de scris
spre exemplu). Înţelegând în mod
concret ce este succesorul, copilul îşi va
putea imagina acest lucru şi pe axa
numărului. Cu ajutorul acestei axe se
poate înţelege scăderea ca o adunare
complementară. Concepute sub forma
unor programe, sau jocuri cu utilizarea
sau nu a calculatorului, modelele
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prezentate se bazează pe anumite
principii şi pe o filosofie susţinută de o
serie de cercetători, printre care
Kaufmann et al., 2003, care postulează
necesitatea integrării procedurilor (a şti
CUM
să
faci)
şi
cunoştinţelor
conceptuale (a şti DE CE să faci).
Realizarea unui program de training
computerizat (s.a.n. 62)
Premisele construirii acestui program
sunt legate de evidenţe, demonstrate
experimental în lucrări personale sau ale
altor cercetători. Astfel, în Gliga,
Ivănescu şi Gliga, 2014, am arătat că toţi
elevii cu risc de discalculie severă
(evaluare realizată cu Testul Screening
Românesc - T.S.R., Gliga şi Gliga, 2012)
obţin la testarea cu S.A.N. 20 (un test
care evaluează acuitatea Sistemului de
Aproximare a Numărului) rezultate sub
80% procent corect de estimare.
Rezultatele lor la S.A.N. 20 corelează
atât cu cele obţinute la T.S.R. (r=0.58,
p<0.001) dar şi cu cele la Teste de
Performanţe
Matematice
(T.P.M.;
r=0.45, p<0.001). Park şi Brannon (2013)
arată că prin exersarea operaţiilor de
adunare şi scădere non-simbolică în
cazul adulţilor se obţine îmbunătăţirea
abilităţilor simbolice corespunzătoare.
Ar trebui ca la exersarea zilnică a
comparaţiilor non-simbolice să se
adauge şi alte tipuri de intervenţii care
să contribuie la îmbunătăţirea M.L.
(memoriei de lucru) şi a memoriei
vizuo-spatiale (Raghubar et al., 2010)
pentru a-l ajuta pe copil să-şi dezvolte
înţelegerea sensului numărului (simţul
numeric), cât şi abilitatea manipulării
cantităţilor simbolice şi non-simbolice.
T.S.R. (rtt=0.87, α-Cronbach=0.93) este
un test screening hârtie-creion conceput
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pentru detectarea copiilor cu risc de
discalculie cu vârsta 7-11 ani. El cuprinde
13 itemi scorul maxim fiind de 14 puncte
şi se bazează pe Number Test Battery
(Jordan et al., 2006) şi NUCALC Battery
(Deloche et al., 1995; von Aster, 2001).
Itemii testului solicită elevului să
numere crescător/descrescător cu sau
fără material concret (ex. monede de 5
bani), să estimeze o cantitate de obiecte
fără a număra, să compare numere
prezentate vizual sau acustic, să situeze
un număr pe o axă orizontală nedivizată,
să rezolve probleme de matematică sau
să memoreze serii de numere în sensul
direct sau invers al prezentării lor.
Rezolvarea itemilor testului implică
utilizarea
S.A.N.
(Sistemul
de
Aproximarea a Numărului), S.E.N.
(Sistemul Exact al Numărului), Memoria
de Scurtă Durată sau Memoria de Lucru,
atenţia şi planificarea, abstractizarea,
rezistenţa la interferenţă, raţionamentul.
Cu ajutorul T.S.R. s-au evidenţiat două
categorii de copii cu risc de a dezvolta
discalculie şi anume: risc de a dezvolta
discalculie severă (0-5 puncte la T.S.R.)
şi risc de a dezvolta discalculie moderată
(6-9 puncte la T.S.R.), un rezultat între
10-14 puncte însemnând lipsa riscului de
a dezvolta discalculie. S.A.N. 20 (rtt=0.6,
α-Cronbach=0.75) este un test care
constă din 20 imagini prezentate pe
hârtie, timp de 1000 ms fiecare, o
imagine cuprinzând între 4 şi 30 obiecte
de acelaşi fel (ex. mere, baloane,
îngheţată), cu mărimi diferite. Copilul
trebuie să aleagă cine are mai multe
obiecte în aceeaşi imagine: Shrek sau
Motanul Încălţat. Testul se bazează pe
proprietatea Sistemului înnăscut de
Aproximare a Numărului (S.A.N.) de a
reprezenta numerele într-un mod
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aproximativ şi de a discrimina între
două cantităţi prezentate non-simbolic
atunci când diferă într-un raport numit
fracţie Weber (Piazza, 2010) şi care
măsoară acuitatea S.A.N. Acuitatea
creşte odată cu vârsta copilului astfel:
este 1:3 la naştere (Izard et al., 2009), 6:7
la 6 ani (Halberda & Feigenson, 2008),
7:8 la 20 de ani. Halberda, Mazzocco &
Feigenson (2008) au arătat că abilitatea
matematică depinde de precizia cu care
copilul
discriminează
între
două
cantităţi prezentate non - simbolic. 80%
procent corect la S.A.N. 20 este pragul
care departajează elevii cu risc de
discalculie severă de cei fără risc. T.P.M.
sunt teste curriculare concepute pentru
fiecare clasă (I – IV) şi care conţin itemi
specifici de matematică. Scorul maxim
este de 10 puncte, pragul de 5 fiind
considerat limită pentru departajarea
celor cu dificultăţi la matematica.
Descrierea programului
Variantă pe care am ales-o pentru
îmbunătăţirea
performanţelor
de
comparare a mărimilor non-simbolice,
cu posibil transfer către cele simbolice, a
fost cea a unui joc pe calculator pornind
de la testul S.A.N. 20. Am arătat deja că
nu este o noutate folosirea jocurilor
pentru
îmbunătăţirea
abilităţilor
numerice (ex: The Number Race,
Graphogame Math). Ceea ce aduce nou
programul creat de noi (Gliga şi
Ivănescu, 2014) este simplitatea folosirii
lui, plăcerea de a desfăşura o activitate
pe computer cu două personaje foarte
simpatice şi cunoscute de copii (Shrek şi
Motanul Încălţat), exersarea unei
singure abilităţi şi anume cea de
comparare a unor mărimi exprimate
non-simbolic. Un alt avantaj al acestui
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program este folosirea lui pe diverse
platforme (ex: PC, MAC, etc.) şi faptul că
elevul îl poate practica fără a fi
supervizat. Înainte de a începe jocul
propriu-zis, copilul exersează un număr
de 4-6 astfel de comparaţii de imagini
care conţin între 4 şi 30 obiecte de
acelaşi fel (mere, baloane şi îngheţată).
Iată cum arată o imagine din S.A.N. 62
(Figura 1)

Figura 1. O alegere tipică prezentată
participanţilor (preluată din Gliga şi
Ivănescu, 2014)

Am folosit un număr mare de imagini de
acelaşi fel în fiecare comparaţie pentru
a-i descuraja pe elevi să le numere. Ne
interesa doar exersarea abilităţii de
comparare non-simbolică. Rapoartele
cantităţilor non – simbolice folosite
pentru construirea jocului variază de la
1:2 la 9:10. Numărul de comparaţii
pentru fiecare fracţie este variabil,
crescând cu scăderea fracţiei astfel: de la
două
comparaţii
pentru
1:2
la
paisprezece comparaţii pentru 8:9)
Timpul de expunere a unei imagini este
de 2000 ms, copilul răspunzând
întrebării “Cine are mai multe?” şi
alegând personajul cu cantitatea mai
mare de obiecte cu ajutorul mouse-ului.
Realizat doar în faza de prototip,
programul nu permite încă înregistrarea
automată a rezultatelor alegerii, a
timpului de reacţie absolut necesar
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pentru
a
vedea
îmbunătăţirea
performanţelor privind viteza de reacţie,
a procentului corect de alegere a
personajului cu mai multe obiecte.
Am prezentat în Gliga şi Ivănescu, 2014,
un studiu aparţinând cercetătorilor
Hyde et al., 2014, în care un grup de elevi
din clasa I au exersat patru sarcini
diferite şi anume: adunare nonsimbolică; comparaţie non-simbolică;
adunarea unor linii de diverse
dimensiuni şi compararea unor puncte
luminoase.
După
acest
training,
participanţii au fost evaluaţi cu un test
de matematică iar corectitudinea S.A.N.
a fost măsurată cu programul Panamath
elaborat de Halberda et al., 2008.
Rezultatele au indicat ceea ce se
aşteptau cercetătorii şi anume că elevii
care au exersat primele două sarcini au
putut răspunde mult mai rapid la
sarcina ulterioară simbolică decât colegii
lor care au practicat ultimele două
sarcini. Ceea ce era de demonstrat este
că oamenii folosesc sistemul de
aproximare atunci când fac adunări dar
şi comparaţii non-simbolice şi nu există
diferenţe semnificative între cele două
tipuri de sarcini. Presupunem că prin
utilizarea jocului S.A.N. 62 un anumit
timp putem îmbunătăţi cel puţin atenţia
vizuală, viteza de reacţie, şi chiar
performanţele la matematică (în ceea ce
priveşte înţelegerea numărului şi a
operaţiilor simple cu numere) cât şi
rezultatele la S.A.N. 20.
Studiu de caz
S.A., 8 ani, provine dintr-o familie
monoparentală. Mama munceşte de
multe ori în străinătate lăsând copilul în
grija bunicilor şi a mătuşii materne.
Lucrează cu un logoped din clasa I fiind
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diagnosticat cu dislalie (sigmatism). În
clasa a II-a, învăţătoarea a remarcat că
elevul nu înţelege aritmetica. Deseori
pentru a număra îşi apropie degetul de
faţă. Acelaşi lucru face şi atunci când
încearcă să calculeze. Cititul şi l-a însuşit
cu destul de mare uşurinţă, dar se mai
poticneşte la cuvintele lungi şi atunci
când este distras. Atât învăţătoarea cât şi
părintele au solicitat în semestrul al IIlea din clasa a II-a profesor de
sprijin/itinerant, rezultatele copilului
fiind scăzute la matematică. Este foarte
iubitor şi simte nevoia să fie îmbrăţişat
de adulţi, participând cu bucurie la orele
suplimentare. Nu are independenţă în
deplasarea școală-casă.
Testele aplicate pentru evaluarea
psihologică şi psihopedagogică (Vrăşmaş
şi Oprea, 2003) au indicat: lateralitate
fixată (dreapta) dar confundă stânga cu
dreapta, orientare spaţio-temporală
deficitară, nu cunoaşte anotimpurile,
lunile anului. O probă de evaluare
iniţială la limba română şi matematică a
confirmat faptul că nu are probleme
majore cu scrisul şi cititul, în schimb la
matematică nu poate duce la bun sfârşit
niciuna dintre sarcinile lucrării.
Coeficientul de inteligenţă al elevului
determinat cu testul Dearborn, respectiv
Matricile Progresive Raven, a fost de 92
la Dearborn şi de 104 la Raven.
La testarea cu T.S.R. obţine 3 puncte la
următorii itemi: numărare crescător,
aşezare numere pe axa numerică
nedivizată, comparare numere în scris.
La retestare (3 puncte) obţine câte un
punct la itemii: numărare crescător,
comparare numere în scris, repetare
directă a unor serii de numere ceea ce-l
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include în categoria riscului sever de
discalculie (0-5 puncte la T.S.R.).
În ceea ce priveşte rapoartele cantităţilor
non - simbolice din testul S.A.N. 20 care
i-au creat probleme acestea au fost la
test: 4:5, 5:4, 5:6, 6:5, 7:6, 6:7 (70%
răspuns corect). La retestare au fost: 4:5,
5:4, 5:6, 6:5, 7:6 (75% răspuns corect,
dintre care la două comparaţii spune că
cele două personaje au acelaşi număr de
obiecte)
Testat cu o probă STROOP numeric, din
cele 7 comparaţii de numere formate din
câte una sau două cifre (0-99) dintre
care 5 sunt corelate negativ (numărul
mai mare are dimensiune fizică mai
mică) si 2 corelate, reuşeşte corect la 5
respectiv la 6 dintre ele. Greşeli apar la
compararea perechilor 23 şi 32 (corelate)
respectiv 34 şi 43 (corelate negativ).
Analizând rezultatele obţinute putem
spune că S.A. are risc de discalculie
severă, pe fondul intelectului normal.
Sistemul de Aproximare a Numărului
este afectat şi de asemenea Sistemul
Exact al Numărului. În afară de S.A.N. şi
S.E.N. este afectată şi M.L. (nu numără
corect descrescător şi nici nu repetă
corect seriile de numere în sens invers
citirii lor din T.S.R.).
Am evaluat copilul şi cu două dintre
subtestele din WISC-IV şi anume
Aritmetica (pentru evaluarea memoriei,
raţionamentului matematic) şi Memoria
Numerelor (pentru evaluarea Memoriei
de Scurtă Durată şi a Memoriei de
Lucru). Rezultatul standard obţinut de
elev a fost la primul subtest de 1 punct
(problemele de aritmetică reprezintă
pentru
elev
ceva
insurmontabil,
rezolvând doar patru) şi de 7 puncte la
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cel de-al doilea. Rezultatul la M.N.
(memoria numerelor) este compus din
MNDirect şi MNInvers care pentru S.A.
prezintă valorile brute de 7 respectiv 5
(ceea ce denotă o M.L. mediu scăzută),
lungimea şirurilor pe care le repetă fiind
LMNDir=5 şi LMNInv=3. Acest rezultat
confirmă pe cel obţinut la T.S.R.
Iniţial S.A. a participat la ore cu
profesorul de sprijin/itinerant în care s-a
intervenit după un Plan Educaţional
Individualizat şi un Curriculum Adaptat
centrat pe nevoile sale. Orele au cuprins
exerciţii de psihomotricitate, înţelegerea
sistemului de numărare, operaţii cu
numere prin folosirea materialului
concret, exerciţii de memorare cu accent
în special pe M.L. În urma acestei
intervenţii nu s-au obţinut rezultate
îmbucurătoare
la
matematică.
Rezultatul la T.P.M. pentru clasa sa a
fost foarte scăzut: 2.75 puncte din 10
posibile.
În luna mai 2014, a participat zilnic, timp
de patru săptămâni, la 15-20 de minute
de training cu jocul computerizat S.A.N.
62, sub asistenţa directă a profesorului
de sprijin/itinerant. Am urmărit să
vedem
dacă
îşi
va
îmbunătăţi
performanţele la testul S.A.N. 20 în
primul rând. Exersând cu ajutorul unor
fracţii Weber variind de la 0.5 la 0.1 în
S.A.N. 62 a reuşit să-şi îmbunătăţească
procentul de rezultate corecte la S.A.N.
20 până la 80%. Am vrut să vedem dacă
prin
exersarea
cu
programul
computerizat elevul îşi va îmbunătăţi şi
abilităţile de comparare a cantităţilor
exprimate simbolic. Lucrul acesta s-a
întâmplat elevul reuşind să compare
corect toate cele 7 perechi de numere
din STROOP numeric. Problema cea
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mai importantă pe care am dorit să o
verificăm este dacă S.A. va obţine un
rezultat mai bun la T.S.R. La sfârşitul
lunii mai 2014 l-am retestat cu testul
screening. Rezultatele ne-au arătat că nu
se pot obţine îmbunătăţiri spectaculoase
după doar o lună de training. S.A. a
realizat 5 puncte şi anume răspunzând
corect la: estimarea unei cantităţi
prezentate non-simbolic, numărare
crescător, aşezare numere pe axa
numerică nedivizată, comparare numere
în scris, repetare directă a unor serii de
numere.
Chiar dacă nu a reuşit să depăşească
limita riscului de discalculie severă,
scorul este la limita superioară a acestei
categorii de dificultate. De asemenea,
valoarea răspunsului corect la S.A.N. 20
este tot pe limita superioară observată în
cazul elevilor cu D.S.I.M., forma primară
sau
severă.
Este
îmbucurătoare
performanţa la STROOP dar acest lucru
credem că se datorează faptului că cele
două teste, S.A.N. 20 şi STROOP
numeric sunt asemănătoare în sensul
comparării a două cantităţi nonsimbolice sau simbolice după o
dimensiune şi inhibarea unei alte
dimensiuni (ex. mărime numerică faţă
de dimensiune fizică).
Pentru cazul sever al acestui elev,
îmbunătăţirea nu s-a produs decât în
direcţia
aproximării
cantităţilor.
Transferul de la non-simbolic la
simbolic nu s-a realizat decât în cazul
testelor de tip STROOP.
Concluzii şi propuneri
Observaţiile făcute de-a lungul anilor
petrecuţi alături de S.A. din dorinţa de
a-l ajuta pentru diminuarea dificultăţii
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reale şi severe cu matematica cu care se
confruntă, ne îndeamnă să credem că
elevul, având un C.I. în limite normale,
după multă muncă şi exerciţii, va reuşi
să găsească, ajutat de profesor, calea
înţelegerii matematicii elementare. Am
notat cuvintele pe care acesta le-a spus
când încerca cu disperare să reţină tabla
înmulţirii: “Doamnă, eu ştiu tabla cu 4.
Vreţi să v-o spun?” şi începe să spună ca
pe-o poezie numere pe care nu le
înţelege. A doua zi, îl întreb ce mai ştie
din tabla cu 4. Răspunsul a fost un lung
oftat. S.A. are afectat nu numai înţelesul
numărului, sistemul de aproximare sau
exact al numărului ci şi M.L.
În cazul elevilor cu intelect normal dar
cu tulburări de învăţare severe se pot
face paşi mici în intervenţie. Trebuie
lucrat foarte mult timp şi nu într-o
singură direcţie pentru ca elevul să-şi
găsească singur calea depăşirii sau
evitării unei neputințe.
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