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Editorial
Carolina BODEA HAŢEGAN1,2
Articolele cuprinse în numărul 3 din
Octombrie 2016 al Revista Română de
Terapia Tulburărilor de Limbaj și
Comunicare - RRTTLC ilustrează interesul
crescând al specialiștilor în terapia
tulburărilor de limbaj și comunicare spre
abordarea
unor
tematici
specifice
domeniului. Întreg numărul este marcat
de
elementul
ordonator,
anume
componenta aplicativă, care se constituie
într-o veritabilă sursă de bune practici
pentru domeniul logopedic din țara
noastră.
Notăm interesul de abordarea a unor
tematici mai puțin frecvent ilustrate în
literatura românească de specialitate
logopedică, tematici prin care preocupările
specialiștilor din țara noastră se pliază pe
preocupările specialiștilor din străinătate,
realizându-se astfel o punte de legătură
care permite schimbul de cunoștințe și
competențe. În acest sens menționăm
articolul focalizat pe problematica
„Tulburării
de
comunicare
socială
(pragmatică)”, articol care aduce în prim
plan modul în care specialiștii în terapia
tulburărilor de limbaj din România
consideră acest diagnostic, asigură
evaluarea și intervenția în acest context și
își exprimă nevoia de formare legat de
aceste problematici noi și actuale din
domeniu. În aceeași ordine de idei, a
elementelor care subliniază direcții noi de
circumscriere a domeniului logopedic,
menționăm și articolele „Utilizarea CIF-CT
în evaluarea și proiectarea intervențiilor
specifice sindromului Down. Studiu de
caz” și ”Particularități ale intervenției

2

logopedice în contextul tulburărilor de
deglutiție la copiii cu paralizie cerebrală”.
Ambele
articole
propun
cititorilor
elemente de noutate în abordarea
diagnostică și terapeutică, elemente care
pot fi facil valorificate în practica
logopedică și care se pot constitui în
valoroase
repere
pentru
formarea
profesională continuă.
Materialele cuprinse în acest volum se
adresează nu doar specialiștilor în terapia
limbajului, ele deschid punți de
comunicare și în plan interdisciplinar. În
acest sens menționăm articolul „Direcții
de abordare a abilităților instrumentale la
școlarul mic cu dizabilități intelectuale studiu de caz”. Problematica articolului
menționat poate fi foarte utilă și
învățătorilor și educatorilor, nu doar
logopezilor, având în vedere faptul că
tulburările instrumentale se constituie în
aspecte nevralgice și pentru programele
educaționale care vizează copiii cu
dezvoltare tipică.
Relevând aceste câteva aspecte care
constituie scheletul volumului 3 al Revistei
Române de Terapia Tulburărilor de Limbaj
și Comunicare - RRTTLC, invităm cititorii,
specialiști în terapia limbajului sau
profesioniști în domenii conexe, de
graniță, la o lectură care să suscite interes,
pretext de investigare și cercetare, precum
și valoroase soluții de bună practică.
1.
Conf. univ. dr., Departamentul de
Psihopedagogie Specială, Facultatea de
Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei,
Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca; Email:
carolina.bodea.hategan@gmail.com
2.
Preşedinte
ASTTLR.
E-mail:
carolina.bodea.hategan@asttlr.ro
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Tulburarea de comunicare socială (pragmatică) - (TCSP).
Studiu ilustrând percepția specialiștilor în terapia limbajului din România
Carolina BODEA HAŢEGAN1,2, Dorina TALAȘ3, Raluca Nicoleta TRIFU4,5
Abstract
Social (pragmatic communication disorder) is a new specific diagnosis category proposed in this form just
from 2013 through DSM-5. This reorganization of the speech and language disorders implies new directions in
the professional continuous development field for speech and language therapists. In this light this article
details the investigation conducted in order to underline the position of the speech and language therapists
from Romania regarding this new diagnosis of social (pragmatic) communication disorder, how often do they
face this diagnosis, to what extend their initial training and continuous professional development trainings
ensure suitable abilities and competences to work with children or adults with this diagnosis, to what extend
to they express the need to get new information and new competences in the assessment and intervention
field for this diagnosis. Results obtained (data were collected from 122 speech and language therapists)
underlined the fact that even if social (pragmatic) communication disorder is not a classical speech and a
language disorder, speech and language therapists from Romania meet here quite often and express great
need for further training in this filed, even if some of them indicated that their initial and continuous training
offered them good and functional abilities for assessing and intervention procedures for children and adults
with social (pragmatic) communication disorder. These results were recommended to be taken into
consideration for future accreditation of different educational training program in speech and language
therapy field.
Keywords: social communication, pragmatics, social communication (pragmatic) disorders

Tulburarea
de
comunicare
(pragmatică)- (TCSP)

socială

Conform
DSM-5,
tulburarea
de
comunicare socială (pragmatică) (social
pragmatic
communication
disorder)
reprezintă o încadrare diagnostică nouă,
fiind cea de-a cincea subcategorie de
tulburări de limbaj și comunicare (Bodea
Hațegan, 2016), alături de:
 tulburările
de
limbaj
(speech
disorders);
 tulburarea
sunetelor
vorbirii/fonemelor (speech sound
disorder);
 tulburarea de fluenţă cu manifestare la
copil (bâlbâială) (childhood-onset
fluency disorder -(stuttering);
 alte tulburări nespecificate de limbaj.
3

Pentru delimitarea conceptuală a acestei
categorii diagnostice, având în vedere
faptul că aceasta este descrisă pentru
prima dată în varianta actuală a DSM-5 și
că acesta nu este încă accesibil în limba
română, recurgem la traducerea criteriilor
diagnostice așa cum acestea sunt
prezentate în manualul de diagnostic
specificat. Delimitarea diagnostică a
tulburării
de
comunicare
socială
(pragmatică)-TCSP, în varianta în care
aceasta se reflectă din manualul de
diagnostic DSM-5, se realizează pe patru
coordonate, cu specificatorii aferenți:
A. specificatorii simptomatologiei;
B. specificatorii
implicațiilor
psihopedagogice
ale
particularităților diagnostice;
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C. specificatorii cu privire la debutul
manifestărilor simptomatologice;
D. specificatorii
care
delimitează
simptomatologia
TCSP
prin
excludere;
A. Dificultăți în sfera utilizării sociale a
comunicării verbale și non-verbale
manifestate prin:
Dificultăți în utilizarea abilităților
de comunicare cu scop social pentru
exprimarea
salutului,
obținerea/solicitarea /oferirea de
informații în acord cu specificul
contextului social.
2.
Dificultăți
în
acomodarea
abilităților
de
comunicare
cu
contextul
comunicațional
al
ascultătorului (de ex. exprimarea
intențiilor
comunicaționale
este
diferită în parcul de joacă, față de sala
de clasă, față de acasă/mediul familial
în relația cu părinții, surorile, frații
sau ceilalți membri ai familiei, adulți
sau copii).
3.
Dificultăți în respectarea regulilor
conversaționale:
respectarea/așteptarea rândului la
vorbit, reformularea conținuturilor
când interlocutorul nu înțelege,
utilizarea semnalelor verbale și
non/verbale în vederea armonizării
interacțiunii cu interlocutorul.
4.
Dificultăți în înțelegerea a ceea ce
nu este în mod explicit exprimat (cu
alte
cuvinte,
înțelegerea
conținuturilor la nivel de intertext
prin
realizarea
de
inferențe);
dificultăți în înțelegerea sensurilor
structurilor abstracte, mai puțin clare
(ex: structuri idiomatice, jocuri de
cuvinte, metafore, structurile cu
înțelesuri multiple.
1.
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B. Deficitele/Dificultățile atrag limitări
funcționale pentru atingerea unui nivel
corespunzător comunicării funcționale;
participării sociale; interacțiunii sociale;
reușitei academice; reușitei profesionale
(fiecare dintre aceste aspecte pot fi
afectate individual sau în combinație).
C. Manifestarea simptomelor tulburării
apare în perioada dezvoltării de timpuriu
a limbajului. Tulburarea efectivă de
comunicare socială poate atinge nivelul
plenar de manifestare și la o vârstă mai
crescută (cu alte cuvinte în momentul în
care abilitățile de comunicare ajung să fie
depășite de nevoia de implicare
comunicațională socială).
D. Simptomatologia tulburării nu poate fi
atribuită unei alte tulburări de natură
medicală; unei afecțiuni cu substract
neurologic; unei alte tulburări de limbaj
unde domeniul gramatical sau sintactic să
fie afectate semnificativ. Manifestarea
simptomatologică nu poate fi explicată
nici în contextul TSA, dizabilității
intelectuale, tulburărilor globale de
dezvoltare, întârzierii în dezvoltare sau
nici în contextul altei tulburări de
funcționare cognitivă.
Rezumând cele delimitate mai sus, în
contextul TCSP componenta pragmatică a
limbajului
este
afectată,
aceasta
referindu-se la cei trei parametri ai
limbajului: loc, timp, interlocutor.
Tulburarea se manifestă din perioada
copilăriei mici, dar se materializează clar
în momentul în care apare necesitatea
interacţiunii comunicaţionale.
Având în vedere aceste aspecte,
încadrarea diagnostică, dar mai ales
intervenția terapeutică în contextul TCSP
trebuie să fie una foarte bine
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fundamentată
teoretic
și
practic.
Noutatea abordării diagnostice face ca
interesul nostru de cercetare să fie
ordonat de următoarele obiective:
Evidențierea frecvenței cu care
terapeuții limbajului din țara noastră
se confruntă cu diagnosticul de
TCSP.
2. Surprinderea modului în care datele
demografice de vârstă și vechime
profesională se asociază cu nivelul
autodeclarat al cunoștințelor despre
TCSP și al competențelor terapeutice
în abordarea acestei tulburări.
3. Evidențierea
nivelului
în
care
programele de formare inițială și cele
de formare continuă au asigurat
specialiștilor atingerea unui nivel
funcţional
de
cunoștințe
și
competențe în abordarea TCSP.
4. Delimitarea
nevoii de formare
specifică pe care terapeuții limbajului
o resimt cu țintă pentru TCSP.

1.

Prezentarea și interpretarea rezultatelor
Distribuția
în
funcție
de
genul
participanților la studiu indică o realitate
din
practica
terapeutică,
numărul
terapeuților de limbaj de genul feminin
surclasând numărul terapeuților de genul
masculin. Dintr-un număr de 112
respondenți, 92% sunt de genul feminin,
iar 8% de genul masculin. O distribuție a
răspunsurilor poate fi observată în
graficul următor.

5

Fig. 1 Date demografice privind grupul de
participanți la studiu
În
ceea
ce
privește
experiența
profesională a respondenților, cei mai
mulți dintre ei au o vechime în activitate
între 5 și 10 ani, și doar 12 dintre
respondenți au o vechime în plan
profesional situată sub 3-5 ani. Distribuția
lotului de respondenți în funcție de
vechime și locul în care își desfășoară
activitatea poate fi observată în tabelul
următor. Poate fi reținut, de asemenea,
faptul că în unele cazuri respondenți
desfășoară activitate atât în cadrul
cabinetului școlar, cât și în cadrul
centrelor de recuperare, cabinetelor
particulare, clinicilor medicale etc. Astfel
se explică totalul de 142 de răspunsuri în
condițiile în care respondenții au fost în
număr de 122. (tabel 1)
Din punct de vedere procentual
distribuția în funcție de locaţia în care
specialiştii în terapia tulburărilor de
limbaj şi comunicare, participanți la
studiu, își desfășoară activitatea este
redată sub formă de grafic în fig. 2 astfel:
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Tabel 1. Distribuția răspunsurilor în funcție de vechimea în plan profesional a respondenților
Locul de
muncă
Cabinet
privat
Centru de
recuperare
Clinici
medicale
DGASPC Cluj
Grădiniță
Instituție
militară
Masterand
ONG,
Asociații,
Fundații
Școală
Universitate
Total ani
experiență

1-3 ani

Total

Total loc de
muncă

3-5 ani

5-10 ani

10-15 ani

peste 20
ani

4

7

5

3

21

21

1

5

5

1

6
2
2

6
2
2

1

1
2

1
2

1
12

10
91
2

10
91
2

32

18

142

4
2
2

3
2

2

6

6

9
19

14

12

35

18
2
30

Fig. 2. Reprezentarea grafică a distribuției răspunsurilor în funcție de vechimea în plan
profesional a respondenților
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Respondenții au fost solicitați să evalueze
pe o scală valorică de la 1, la 5, nivelul de
cunoștințe pe care îl au despre TCSP.
Corelată cu experiența profesională,
terapeuții cu experiență profesională au
indicat un nivel 5 al cunoștințelor, în
cazul a 2 răspunsuri. De notat este că și
terapeuții care au 3-5 ani de experiență
auto-evaluează nivelul cunoștințelor la
nivelul 5. O posibilă explicație ar consta
în faptul că această categorie de
respondenți au avut acces la cursuri de
formare
de
actualitate,
în
care
problematica
TCSP
din
prisma
tulburărilor de limbaj și comunicare au
fost abordată.
Nivelul 3 de cunoștințe este raportat în 22
de cazuri, în cazul celor vechime în
câmpul profesional de 15-20 ani, în 14
cazuri în cazul celor cu vechime în
câmpul profesional de 10-15 ani, în 12
cazuri în cazul celor vechime în câmpul
profesional de 5-10 ani, în 6 cazuri în
cazul celor vechime în câmpul profesional
de 1-3 ani și peste 20 ani și doar în 2
cazuri în cazul celor vechime în câmpul
profesional de 3-5 ani, însumând cel mai
crescut număr de răspunsuri per total 62
de răspunsuri. Este important de
menționat și faptul că acest chestionar a
fost completat de majoritatea membrilor
Asociației Specialiștilor în Terapia
Tulburărilor de Limbaj din România ASTTLR, după ce aceștia au avut șansa
unei formări inițiale în domeniul TCSP,
ceea ce înseamnă că o astfel de activitate
de formare țintită pe aspecte bine
delimitate în plan teoretic și profesional
poate
asigura
formarea
continuă
profesională a celor interesați.

7

Fig. 3 Distribuția nivelului de cunoștințe
despre TCSP în funcție de nivelul de
experiență
O proporție redusă o are și nivelul de
pregătire
inițială
autoraportat.
Respondenții consideră că nivelul de
pregătire este puțin sau deloc și doar 16%
indică nivel de pregătire suficient. O
posibilă explicaţie este că delimitarea
TCSP ca și categorie diagnostică distinctă
este recentă, începând cu DSM- 5. Însă
această încadrare diagnostică distinctă a
fost clar anticipată înainte de a fi
legiferată în 2013, conform DSM-5,
cursurile de formare inițială țintind totuși
asupra
acestor
manifestări
simptomatologice chiar dacă atunci erau
asimilate altor încadrări diagnostice (de
tipul: tulburării din spectrul autist,
dizabilității intelectuale, tulburării de
limbaj, tulburărilor de comunicare etc.).

Fig. 4. Distribuția aprecierii pregătirii
inițiale în domeniul TCSP
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Există o relație între nivelul de pregătire
inițială și nivelul de cunoștințe
autoraportat cu privire la TCSP. Astfel, cei
cu pregătire inițială suficientă în
domeniul TCSP, declară nivel de
cunoștințe de la 3, la 5, în comparație cu
cei care au un nivel de pregătire inițială
scăzut care declară un nivel de cunoștințe
cuprins în intervalul 1-3. Se subliniază
astfel importanța pregătirii inițiale.
Aceste date pot avea o valoare de reținut
pentru cei care elaborează planuri de
învățământ și acreditează programe de
formare inițială în domeniul terapiei
tulburărilor de limbaj și comunicare.

crescut de cunoștințe, restul de 82 declară
un nivel clasat între nivel de cunoștințe 1
și 3, cu un vârf pentru nivelul 3 (40 de
respondenți).
Un
număr
de
16
respondenți nu știu dacă au urmat cursuri
de formare speciale pentru TCSP, dar își
evaluează nivelul de cunoștințe între 4 și
5. Cei mai mulți dintre respondenții care
au urmat cursuri de formare își autoevaluează cunoștințelor la 3, în crescendo
către nivele superioare.

Fig. 6 Reprezentarea grafică a relației dintre
nivelul de cunoștințe și nevoia de formare
continuă

Fig. 5. Reprezentarea relației dintre nivelul
de pregătire inițial și nivel actual de
cunoștințe
Dintre persoanele care au răspuns la acest
chestionar, doar două persoane au
răspuns că nivelul de pregătire este
suficient, ceilalți respondenți, 120, au spus
ca au nevoie de formare în domeniul
TCSP, în continuare.
De asemenea există o relație directă între
nivelul de cunoștințe și nevoia de
formare. Persoanele care nu au urmat
cursuri de formare continuă au un nivel
redus de cunoștințe autoevaluat. Doar 8
persoane din care nu au urmat cursuri de
pregătire continuă declară un nivel
8

Situația diagnosticării TCSP este incertă
din punctul de vedere al respondenților.
În proporții aproape egale se consideră că
diagnosticul este pus fie de logoped, fie
de medic, fie de psiholog. Necunoașterea
specialistului care are în responsabilitate
diagnosticarea TCSP rezidă și din faptul
că 25% exprimă la nivel declarativ faptul
că nu știu. În realitate, fiind o tulburare
neurodevelopmentală diagnosticul este
unul medical, dar în același timp
logopedic pentru că este încadrată în
categoria tulburărilor de limbaj și
comunicare.
Această
abordare
bidirecționată
subliniază
caracterul
multidisciplinar al abordării diagnostice
și
necesitatea
unei
echipe
pluridisciplinare care să asigure corecta
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încadrare diagnostică. Din păcate,
datorită faptului că în sistemul de
clasificare ICD-10, utilizat de corpul
medical din Romania tulburarea nu apare
ca o încadrare diagnostică de sine
stătătoare, este puțin probabil să
identificăm acest diagnostic în fișele
medicale ale copiilor. De asemenea,
abordarea interdisciplinară este și ea mai
puțin probabilă, mai ales, în situația în
care numărul logopezilor din clinicile
medicale (acolo unde o relație mediclogoped s-ar putea mai facil constitui)
este, în țara noastră, foarte limitat.

raportează faptul că diagnosticul de TCSP
este unul cu o frecvență destul de
crescută, în proporție de 20%. Totuși
majoritatea respondenților întâlnesc acest
diagnostic rar sau foarte rar, iar 28 de
respondenți declară că nu l-au întâlnit
niciodată în practica logopedică.

Fig. 8. Reprezentarea frecvenței
diagnosticului de TCSP în practica
respondenților
Diagnosticul de TCSP este suprapus altor
diagnostice
medicale
dintre
care
respondenții indică:
Tabel 2. Tipurile de încadrări diagnostice
asociate TCSP
TIP
Tulburarea din spectrul autist

Fig. 7 Reprezentarea grafică a răspunsurilor
cu privire la cine realizează încadrarea
diagnostică
Cu toate că diagnosticarea nu pare a fi
bine clarificată în abordarea specialiştilor
în terapia tulburărilor de limbaj şi
comunicare, respondenții la studiu,
9

Dizabilitatea intelectuală
Tulburarea de atenție cu hiperactivitate-ADHD
Tulburaea de învățare din sfera scris-cititului
Tulburările emoționale
Dizabilitatea multiplă (pe fondul diferitelor
sindroame-Down, Dravet, fenilcetonurie etc)
Dizabilitatea auditivă
Dizabilitatea motorie și neuromotorie

Se poate observa faptul că TCSP, așa cum
respondenții o asociază cu diferitele
tipuri de tulburări și dizabilități este
oglindită din perspectiva DSM-IV, întărită
și subliniată și printr-o serie de studii de
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referință în domeniu, dintre care
menționăm studiul condus de Adams et
al. (2012) care subliniază că suprapunerea
dintre copii care prezintă TCSP și cei cu
tulburare din spectrul autist este în 75%
dintre cazurile cuprinse în studiul lor.
Reflectând la asocierea dintre TCSP și alte
tipuri de dizabilități este important de
menționat și articolul elaborat de ASHA
(2016) cu privire la această problematică,
articol unde relația TCSP și toate formele
de tulburări listate de respondenții
studiului realizat sunt documentate prin
referire la studii și cercetări bine
delimitate.
Instrumentele de evaluare pe care
respondenții
le
utilizează
în
diagnosticarea TCSP și pe care le-au
menționat în răspunsurile oferite au fost:
Communication
Matrix
(instrument
tradus în limba română de Bodea
Hațegan și Talaș, 2013), Scala integrată de
dezvoltare (instrument tradus și adaptat
în limba română de Anca, Bodea Haţegan
(coord), 2012), Denver, CARS, NEPSY,
Profilul pragmatic ala comunicării, pentru
activitățile zilnice ale preșcolarilor și
școlarilor (Dewart și Summers,1995;
profilul a fost tradus în limba Română în
cadrul proiectului finanțat de Erasmus+
We Can Too, 2016).
În ceea ce privește țintit formarea
specialiştilor în terapia tulburărilor de
limbaj şi comunicare în adresarea TCSP,
90 dintre respondenți declară că nu au
urmat astfel de cursuri. Cei care au urmat
amintesc locații precum: VB Mapp,
Asociația Piramidal Learning Oradea,
Masteratul de Terapia tulburărilor de
limbaj si audiologie educațională, cursul
din cadrul proiectului Erasmus+,,We Can
Too”, Bulgaria, 2016.
10

Fig. 9. Distribuția răspunsurilor la
întrebarea cu privire la formarea în
domeniul TCSP
Interesantă este abordarea privind terapia
TCSP. Deși majoritatea respondenților au
declarat că nu au urmat cursuri de
formare în domeniul terapiei TCSP, totuși
ei raportează experiență în activitatea de
terapie a TCSP. Astfel 12 respondenți
declară că au formare inițială în domeniul
TCSP și s-au și confruntat în practică cu
acest diagnostic, iar 4 dintre ei, deși au
beneficiat de pregătire, nu au întâlnit în
practica logopedică această tulburare.
Este oarecum surprinzător faptul că deși
90 dintre respondenți nu au pregătire în
domeniul terapiei TCSP, 28 dintre ei
declară că au lucrat cu persoane cu TCSP.
Din păcate chestionarul nu dispune de
posibilități de analiză mai rafinate și nu
cunoaștem
care
este
abordarea
terapeutică realizată de cei care au oferit
răspunsuri afirmative pentru intervenție,
dar negative pentru formare.
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Fig. 10. Raportarea datelor obținute prin asocierea pregătirii inițiale și abordarea în practica
terapeutică a TCSP
Răspunsul la întrebarea ”În ce tip de
instituție din Romania se realizează
terapia TCSP?” centrează recuperarea
spre zona cabinetelor individuale și a
centrelor specializate, succedate de școli.
Mai puțin se face recuperarea în spitale.
Răspunsurile de tipul ONG-uri și
necunoașterea modului de intervenție
sunt în număr limitate și nu fac parte din
rândul răspunsurilor presetate.
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Fig. 11. Distribuția răspunsurilor la
întrebarea ”În ce tip de instituție din
Romania se realizează terapia TCSP?”
Putem considera că datele colectate
reflectă o perspectivă națională a
specialiştilor în terapia tulburărilor de
limbaj şi comunicare în ceea ce privește
TCSP. Răspunsurile provin din mai multe
locații. În reprezentarea vizuală Gephi se
poate observa distribuția atât a orașelor
de proveniență ale respondenților, cât și
zona în care aceștia activează profesional.
Cei mai mulți respondenți sunt din Cluj și
activează în mediul școlar (28 de
persoane). Centrele medicale sunt
reprezentate în orașe precum Toplița,
Alba și Cluj, zona ONG-urilor și
fundațiilor în Tulcea, Bârlad și București;
cabinetele private – București, Petroșani,
Vama, Tulcea, Bârlad etc.
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Fig. 12. Reprezentarea locației de proveniență a respondenților și a locului unde își exercită
profesia de terapeut al limbajului
Concluzii:
TCSP este o încadrare diagnostică nouă
care suscită controverse și a cărei
abordare teoretică și practică reclamă o
atenție deosebită atât pentru practicieni,
cât și pentru cei responsabili cu formarea
și pregătirea inițială și continuă a
terapeuților limbajului. Chiar dacă
numărul terapeuților cuprinși în acest
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studiu nu este unul mare, având în vedere
repartizarea națională a respondenților
(vezi fig. 12), dar mai ales considerarea
cifrelor naționale reduse privitoare la
numărul total al logopezilor din țară,
considerăm că datele obținute prin acest
demers investigativ sunt relevante și ele
pot fi o importantă sursă în vederea
completării teoretice și practice a
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domeniului terapiei tulburărilor de limbaj
și comunicare.

terapeuţi,
https://www.communicationmatrix.org
/Content/Translations/COMMUNICAT
ION%20MATRIX_RO.pd,
Portlad/Oregon.
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Achiziția simultană timpurie a două limbi
Diana TODIȚA SYLVANDER1
Abstract
A foundational aspect of the psyholinguistics of bilingualism is the study of bilingual development in early
childhood. In our increasingly globalized world, many children are exposed to two or more languages from
birth. The circumstances under which they develop bilingualism are diverse, ranging from one parent-oane
language families to immigrant communities where the home language differs from that of the wider
community. The study about how children aquire two languages has both theoretical and practical
significance.
From a theoretical point of view, bilingual acquisition provides a unique window into how the bilingual child’s
mind works and develops over time. The present study presents general aspects of the psycholinguistics of
bilingualism as a base for ilustrating specific modalities of early language acquisition of two or more
languages, known as bilingual first language acquisition or simultaneous language acquisition. We presented
concepts such linguistic mode, code mixing and inter-linguistic influences, as well as aspects pertaining to
speech perception and production at different stages of language acquisition and development of bilingual
children.
From a practical standpoint, research and specialty literature offer numerous suggestions on how parents
can support and facilitate simultaneous language acquisition, considering the multitude of benefits on the
general child development. We concluded our study presenting the types of strategies implied by parents in
various types of bilingual families, with an emphasys on „language negociation” as a major factor for a
positive outcome in simultaneous language acquisition.
Keywords: psyholinguistics of bilingualism, simultaneous bilingual acquisition, early

bilingual acquisition, code-mixing, linguistic mode, inter-linguistic influence, linguistic
dominance

Aspecte generale
Cercetările în domeniul bilingvismului
arată că mai mult de jumătate din
populația globului este bilingvă. Un
raport alcătuit de o Comisie Europeană
pentru studiul populației (Grosjean, 2013,
p. 6) indică faptul că aproximativ 56% din
locuitorii a 25 de țări europene vorbesc o
a doua limbă la un nivel suficient de
avansat pentru a putea purta o
conversație. În America de Nord,
aproximativ 35% din populația Canadei
este bilingvă, în timp ce procentul în
Statele Unite ajunge doar la 18-20%
(totuși acest procent este echivalentul a
aproximativ 55 milioane de locuitori). În
14

alte părți ale lumii, precum Asia sau
Africa, procentul locuitorilor bilingvi este
cu mult mai ridicat, deoarece în zone
precum Hong Kong sau Malaesia,
populația folosește două sau mai multe
limbi în activitățile de zi cu zi.
Rezultatele recensământului național din
Statele Unite din anul 2010 au arătat că
aproximativ 25% dintre copiii sub șase ani
sunt născuți în familii de imigranți, ceea
ce face ca acest segment al populației să
primească o atenție tot mai ridicată
(Fortuny, Hernandez, Chaundry, 2010 în
Nemeth, 2012, p.8)
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Răspândirea bilingvismului se poate
explica prin faptul că în lume există mai
multe limbi decât țări: aproximativ 7000
de limbi și 193 de țări (Gordon, 2005), și,
respectiv multe țări au mai mult decât o
limbă oficială de comunicare, la care se
mai adaugă și multe limbi locale,
indigene. În Nigeria, de exemplu, deși
limba oficială este limba engleză, există
încă 512 limbi locale; în India, limbile
oficiale sunt hindusa și engleza, dar pe
lângă acestea, Congresul a oferit statut
oficial și altor 28 de limbi vorbite de peste
un milion de locuitori, iar restul de până
la 427 sunt nerecunoscute oficial; în
Brazilia, limba oficială este portugheza,
pe lângă care coexistă încă 200 de limbi
indigene.
O altă explicație pentru răspândirea
bilingvismului sunt condițiile istorice
care au dus la migrarea populațiilor, la
călătorii în scop comercial, politic și
religios, favorizând astfel contactul între
diverse culturi și limbi. De asemenea,
multe țări precum Statele Unite, Canada,
Australia, sunt rezultatul imigrării
masive, astfel încât, în majoritatea
cazurilor, imigranții și-au însușit limba
populației indigene, devenind bilingvi.
O a treia explicație pentru răspândirea
bilingvismului este nevoia de educație și
cultură. Mulți studenți aleg să își
continue studiile în alte țări decât cea
natală,
devenind
astfel
bilingvi.
Căsătoriile
mixte,
precum
și
oportunitățile
de
afaceri
impun
necesitatea adoptării unei limbi străine,
favorizând, de asemenea, răspândirea
bilingvismului.
Un aspect fundamental în domeniul
psiholingvisticii
bilingvismului
îl
constituie studiul dezvoltării bilingve
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timpurii. În societatea contemporană,
supusă tot mai accentuat procesului de
globalizare, copiii sunt expuși, încă de la
o vârstă fragedă, la doua sau mai multe
limbi. Circumstanțele în care aceștia
devin bilingvi sunt foarte diverse,
mergând de la situația în care un părinte
vorbește o limbă, iar celălalt o alta, și
până la cazurile de imigranți, în care
limba vorbită în familie diferă total de
limba vorbită în comunitate.
Studierea modalităților prin care copiii își
însușesc două limbi are implicații atât
teoretice, cât și practice. Din punct de
vedere teoretic, achiziția bilingvă oferă o
fereastră unică deschisă spre înțelegerea
modului în care funcționează și se
dezvoltă mecanismele cerebrale implicate
în achiziția și dezvoltarea limbajului la
copiii bilingvi. Studiul achizițiilor bilingve
oferă, de asemenea, o mai bună înțelegere
a achiziției limbajului în general.
Traiectoria generală în dezvoltarea
limbajului este asemănătoare la copiii
bilingvi și monolingvi. Copiii bilingvi trec
prin aceleași etape, de la lalațiune la
cuvânt, la cuvântul-frază și așa mai
departe. Aceste stadii sunt atinse la
aproximativ aceeași vârstă ca și copiii
monolingvi, deși există cazuri în care
copiii nu ajung la aceleași stadii deodată
în ambele limbi (Yip, 2013, apud Grosjean
& Li, 2013, p.119). Bilingvismul timpuriu
este, de obicei, împărțit în bilingvism
simultan și bilingvism succesiv (Hațegan,
2011, Li, 2013, p.145).
Definiții și delimitări conceptuale
Linia de demarcație între cele două tipuri
de bilingvism este arbitrară (Yip, 2013,
apud Grosjean & Li, 2013, p.119).
McLaughlin (1978, apud Grosjean & Li,
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2013, p.119) a stabilit vârsta de 3 ani ca
limită pentru bilingvismul succesiv, dar
această delimitare a atras critici pe
considerentul că este prea largă: deși nu
există studii clare, cercetătorii consideră
că, fără îndoială, există diferențe între un
copil expus la ambele limbi încă de la
naștere și unul expus la o a doua limbă la
2 sau 3 ani (Yip, 2013).
În lipsa unei definiții clare a noțiunii de
achiziție simultană, cercetătorii au
adoptat termenul mai puțin restrictiv de
achiziție bilingvă a primei limbi (Bilingual
First Language Acquisition- BFLA). Astfel
De Houwer (2009, p.2) definește achiziția
bilingvă a primei limbi ca fiind
„dezvoltarea limbajului la copiii mici care
aud două limbi încă de la naștere”,
acceptând o abordare mai permisivă,
deoarece include copiii care aud două
limbi încă de la naștere, dar nu neapărat
le vorbesc pe ambele. Autori precum
Zurer Pearson (2008) sau Bourgogne
(2013) se situează pe aceeași poziție,
incluzând astfel și accepțiunea de
„bilingvism pasiv” în discuția legată de
achiziția simultană timpurie a două sau
mai multe limbi. Grosjean (2008, p.10)
însă, adoptă o poziție mai restrictivă,
considerând bilingvismul „folosirea în
mod regulat a două sau mai multe limbi”,
iar Yip (2013, apud Grosjean & Li, 2013,
p.120) „achiziția concomitentă a două
limbi în cazul unui copil care este expus
la acestea încă de la naștere și le folosește
în mod regulat în copilărie, până la vârsta
de 5 ani”. Aceste ultime două definiții
exclud astfel bilingvii care sunt expuși la
două limbi, dar folosesc doar una dintre
ele.
În cazul achiziției simultane timpurii a
două limbi, nu se poate afirma că una
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dintre ele este achiziționată înaintea
celeilalte sau că este privilegiată față de
celalată, deși, în realitate, de foarte multe
ori, una dintre limbi este dominantă (Yip,
2013). Mulți autori au adoptat termenii de
„Limba A” și „Limba B”, explicând cum
limba
A
influențează
limba
B
(Hulk&Muller, 2000). Yip & Matthews
(2007, p.223) explică faptul că cele două
limbi se influențează reciproc, această
influență fiind dinamică, în ambele
direcții. Din perspectivă pur semantică și
pentru a evita idea că limba A se dezvoltă
prima, înaintea limbii B în contextul
achiziției bilingve a primei limbi, mulți
autori au adoptat termenii de Limba A și
Limba α (De Houwer, 2009).
Aspecte teoretice

Principiul complementarității
Principiul complementarității (Grosjean,
2013, p. 12-14), se referă la ceea ce mulți
autori au denumit, de-a lungul timpului,
drept modul de funcționare a limbilor în
cazul vorbitorilor bilingvi. În studiile sale,
Grosjean adresează mai multe aspecte
care explică un număr de fenomene
interesante
de
psiholingvistică
a
bilingvismului. Astfel, lingvistul elvețian
atrage atenția, încă de la început, asupra
greșelii comune, larg răspândite, potrivit
căreia bilingvii vorbesc fluent ambele
limbi, nu au accent în nici una dintre
limbi și sunt buni translatori, iar în ceea
ce privește copiii, că expunerea la două
sau mai multe limbi duce la întârzieri în
dezvoltarea limbajului, bâlbâială și alte
efecte negative în dezvoltare. Multe din
aceste aspecte pot fi explicate prin
intermediul
Principiului
Complementarității (Grosjean, 2013).
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De asemenea, Grosjean (1989) avertizează
în legătură cu metodele de cercetare și
evaluare a copiilor cu achiziție bilingvă a
primei limbi, subliniind cu tărie că
”bilingvii NU SUNT doi monolingvi întrunul singur”, și că, astfel, bilingvii trebuie
priviți
ca
”vorbitori-ascultători
cu
caracteristici specifice, unice” (Grosjean,
1989, p.13), iar dacă ținem cont de faptul
că ”jumătate din populația globului este
bilingvă, folosirea monolingvilor ca
unitate de măsură pentru bilingvi, nu este
întotdeauna alegerea cea mai potrivită”
(Grosjean, 1989, p.14).
Nivelul de fluență și utilizare a unei limbi.
Primul aspect explicat de Grosjean prin
intermediul
principiului
complementarității se referă la nivelul de
fluență și utilizare a unei limbi. Când o
limbă este folosită într-un sens restrictiv,
doar pentru un anumit domeniu de
activitate, există șansa ca acea limbă să fie
folosită mai puțin frecvent și să aibă o
fluență mai redusă. Și opusul este la fel de
adevărat: cu cât o limbă va fi folosită în
mai multe domenii de activitate, cu atât
va fi mai mare frecvența folosirii și fluența
acesteia. De asemenea, dacă un anumit
domeniu nu este acoperit de nici una din
limbi, este foarte posibil ca vorbitorul să
nu aibă vocabularul necesar pentru a
exprima cunoștințe în acel domeniu. În
ciuda faptului că există o percepție
generală că toți bilingvii cunosc două
cuvinte, câte unul pentru fiecare limbă, și
că, astfel, au un vocabular de două ori
mai mare decât monolingvii, acestea sunt
cazuri extrem de rare în realitate.
Grosjean (2008) afirmă că toți vorbitorii
bilingvi au fost puși, cel puțin o dată, la
un moment dat, în situația de a vorbi
despre un anumit subiect în limba
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„greșită”, de a nu-și găsi cuvintele, de a
ezita și de a apela la cealaltă limbă pentru
a se exprima. Aceste situații sunt mult
mai frecvente în cazul copiilor cu
achiziție
simultană
a
limbajului.
Comportamentele
devenite
rutine,
precum
număratul,
rostirea
unor
rugăciuni sau a numărului de telefon,
însușite într-o anumită limbă, sunt
exemple de cazuri în care, dacă acestea
trebuie exprimate în cealaltă limbă, pot
ridica probleme vorbitorului.
Bilingvii își folosesc cunoștințele în cele
două limbi în funcție de context și
necesități, în diferite domenii ale vieții.
Nivelul de fluență depinde de nevoia de a
utiliza limba respectivă. De exemplu,
există bilingvi care sunt mult mai fluenți
în una din cele două limbi, precum există
bilingvi care nu pot citi sau scrie în una
dintre limbi (Grosjean, 2013, p.7).
Procesul este dinamic (vezi figura 1), cu
perioade de stabilitate și perioade de
intense restructurări și, de aceea, trebuie
luat în considerare momentul achiziției
limbilor, pattern-ul de fluență și folosire a
limbilor în timp. Figura 1 ilustrează
modul în care limbile achiziționate la un
moment dat de către un vorbitor, trec
prin perioade de restructurare în funcție
de activitățile zilnice ale vorbitorului, iar
unele devin chiar latente și vor fi uitate
de-a lungul anilor (de exemplu, mutarea
într-o altă țară, pierderea unui membru al
familiei cu care era folosită o anumită
limbă, etc). Deși exemplul este ilustrat pe
un vorbitor aflat la maturitate, același
proces este valabil și în cazul copiilor cu
achiziție simultană timpurie.
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Statutul la 26 de ani

surclasate ca frecvență de utilizare de
limba a treia, germana, care a devenit
limba folosită zilnic și este acum folosită
la un nivel mai înalt de competență.
Dominanță Lingvistică

Statutul la 36 de ani

Fig. 1 – Descrierea limbilor vorbite de un
bilingv din punct de vedere al fluenței și al
utilizării în două momente distincte: la 26 și
36 de ani (Grosjean, 2013, p.8)

La vârsta de 26 de ani, subiectul M.C. se
exprima cel mai fluent în limba engleză,
deși folosea zilnic limba franceză în
conversații, dar nu cu aceeași frecvență.
Limba germană fusese învățată în școală,
dar nu fusese folosită deloc. Astfel, putem
spune că subiectul M.C. era bilingv, în
engleză și franceză, cu o ușoară
dominanță a limbii engleze, având câteva
cunoștințe într-o a treia limbă. Acesta
este un caz comun printre bilingvii care
vorbesc fluent două limbi, pe lângă care
mai cunosc una, două sau chiar mai
multe limbi, limbi pe care însă nu le
folosesc aproape niciodată. După 10 ani,
subiectul M.C. s-a mutat în Germania și
astfel observăm că, deși engleza și
franceza au rămas cele mai cunoscute
limbi ale subiectului M.C., acestea au fost
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Al doilea aspect explicat pe baza
principiului
complementarității
este
fenomenul de dominanță lingvistică.
De multe ori, în cazul unui copil bilingv,
la un moment dat, una dintre limbile
vorbite de către acesta se va dezvolta mai
rapid și/sau va demonstra o mai mare
complexitate decât cealaltă. Această
limbă poartă denumirea de limbă
dominantă (Yip, 2013 apud Grosjean & Li,
2013, p. 127). Deși s-ar putea crede că
limba dominantă a unui vorbitor bilingv
este limba care acoperă cele mai multe
domenii de activitate (relațiile cu părinții,
cu frații, cu rudele, cu prietenii, scrierea
unui raport, conversațiile de la școală
etc.), totusi Grosjean (2013, p.13) atrage
atenția asupra faptului că pentru anumite
domenii, limba „ne-dominantă” este
singura ce poate fi folosită, devenind
astfel, de fapt, limba dominantă pentru
acel
domeniul
particular.
Astfel,
dominanța lingvistică a unui bilingv
trebuie măsurată nu doar în termenii
folosirii generale a unei limbi, dar și ca
fluență generală și domenii de activitate
în care este folosită. Dominanța
lingvistică este, fără îndoială, un fenomen
în continuă transformare, putându-se
modifica în timp (Romaine, 1995, apud
Yip, 2007, p. 36), la fel ca și nivelul de
fluență și utilizare, în funcție de istoria
personală a vorbitorului. Grosjean (2008)
descrie cazul unei persoane a cărui
dominanță lingvistică s-a modificat de
patru ori în decursul a 50 de ani, cu două
perioade de aproximativ 10 ani fiecare, în
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care limba a doua, achiziționată după
perioada copilăriei timpurii, a devenit
limba
dominantă.
Acest
exemplu
demonstrează faptul că nu întotdeauna
limba maternă, în cazul bilingvilor cu
achiziție succesivă a limbilor, este cea
dominantă.
Termenul de dominanță lingvistică este
deseori folosit în conjuncție cu termenul
de competență lingvistică. De cele mai
multe ori, limba dominantă este
considerată a fi cea în care bilingvul se
exprimă cel mai bine (Petersen, 1988,
Genesee, Nicholadis & Paradis, 1995,
Deuchar&Muntz, 2003 apud Yip, 2007, p.
36). Cu toate acestea, DeHouwer, 1998
(apud Yip, 2007, p.36) atrage atenția că
termenul de competență este foarte rar
folosit în cazul monolingvilor și, în
consecință, și în cazul bilingvilor ar trebui
găsite altfel de aspecte de referință. Yip &
Matthews (2007) sugerează că cercetările
ar trebui să se axeze pe determinarea
bagajului de cunoștințe ale unui bilingv
care îi determină utilizarea uneia sau
alteia dintre limbi și îl fac competent în
limba respectivă, mai degrabă decât a
pune etichete în termeni de competență
bazată pe limba dominantă.
Memoria evenimentelor și capacitatea de a
traduce
Al treilea aspect îl reprezintă memoria
evenimentelor și capacitatea de a
traduce dintr-o limbă în alta. Într-un
studiu experimental, Marian & Neisser
(2000,
p.361-368)
au
arătat
că
evenimentele sunt mai ușor reactualizate
în limba în care au fost percepute,
denumind acest fenomen „reactualizare
dependentă lingvistic”.
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În ceea ce privește capacitatea bilingvilor
de a traduce dintr-o limbă în alta, de
multe ori, atunci când este vorba de
domenii foarte specializate, bilingvii vor
întâmpina dificultăți în traducere,
deoarece cele două limbi nu acoperă
complet toate domeniile lor de activitate.
De foarte multe ori, vorbitorii bilingvi
care au achiziționat succesiv a doua
limbă, sunt mult mai buni translatori
decît bilingvii cu achiziție simultană,
deoarece primii au învățat sistematic
sensul cuvintelor și al diferitelor expresii
în cea de a doua limbă.
Analizând aspectele legate de capacitatea
copiilor cu achiziție simultană timpurie a
două limbi de a traduce și interpreta,
Colin Baker (2006, p. 113-115) îi numește
mici „brokeri de limbaj”, subliniind faptul
că, de foarte multe ori, în special în
familiile de imigranți, în care competența
lingvistică a părinților este mult redusă în
limba țării gazdă, copiii ajung foarte de
timpuriu la un nivel de competență
avansat în ambele limbi, fiind astfel
capabili să interpreteze și să traducă
pentru părinți, facilitând relațiile cu
comunitatea. Un astfel de comportament
de mediator între copil și părinte are
numeroase avantaje asupra dezvoltării
copiilor, în general (ex. stimă de sine
crescută, cunoștințe aprofundate în
ambele limbi și culturi etc), dar în special
asupra dezvoltării limbajului în cele două
limbi. Făcând traduceri pentru părinți,
copiii vin în contact cu mulți termeni
complecși,
îmbogățindu-și
astfel
vocabularul, operând cu limbajul,
înțelegând că anumite expresii nu pot fi
traduse în mod exact și astfel învățând să
își dezvolte capacitățile de analiză
metalingvistică.
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Problema logică a achiziției bilingve
Input-ul lingvistic
Yip & Mattews (2007, p.30) abordează
achiziția bilingvă a primei limbi din
perspectiva logică a input-ului lingvistic,
privit atât sub aspect cantitativ, cât și
calitativ, și în raport cu copiii monolingvi.
Astfel, din punct de vedere cantitativ,
presupunând că inputul este echilibrat,
copilul va auzi, în medie, în fiecare limbă,
jumătate din inputul lingvistic la care este
expus un copil monolingv. În realitate
însă, e greu de obținut un input perfect
echilibrat, astfel că copilul va fi expus la
aproximativ 30-40% într-o limbă, iar
restul timpului în cealaltă limbă. Aceasta
reprezintă, potrivit celor doi autori, baza
formării limbii dominante.
În mod ideal, input-ul este împărțit egal,
în procent de 50%-50% pentru fiecare
limbă, iar copilul își dezvoltă cele două
limbi în tandem, fără ca una din ele să fie
mai dezvoltată decât cealaltă. Deși există
persoane care au ajuns la un astfel de
nivel, numărul lor este extrem de redus,
acest echilibru de 50-50 fiind foarte greu
de obținut în realitate, datorită cantității
de informație lingvistică la care este
expus zilnic un vorbitor în contact cu
medii și persoane diferite. În realitate,
diferențele la nivel funcțional vor
determina cantitatea input-ului: un copil
va folosi limba A în anumite situații (de
exemplu, la joacă) și limba α în cu totul
alte situații (de exemplu, la școală, unde
va petrece mai multe ore pe zi), astfel
încât rata de dezvoltarea a limbajului va fi
diferită pentru cele două limbi, rezultând
o dezvoltarea neechilibrată, neuniformă,
inegală, asincronă (Yip, 2007). Zurer
Pearson (2008, p. 127) vorbește despre un
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„ciclu al input-ului” și explică relația
dintre input, competență lingvistică și
gradul de utilizare a uneia sau mai multor
limbi astfel (Fig. 2): când un copil
folosește o anumită limbă, acesta atrage
un input mai ridicat în limba respectivă.
Un input lingvistic mai ridicat duce la o
competență lingvistică mai ridicată, care
la rândul ei duce la un grad mai ridicat de
utilizare a limbii respective. Un grad mai
ridicat de utilizare a unei limbi duce la un
input lingvistic mai ridicat, și astfel ciclul
se reia.

Fig. 2- Relația dintre inputul lingvistic,
competență lingvistică și gradul de utilizare a
unei limbi (după Zurer Pearson, 2008, p.127)

Din punct de vedere calitativ, neclaritatea
sau ambiguitatea inputului (Yip, 2007),
reprezentată de faptul că o anumită
mostră de input este compatibilă cu două
sau mai multe tipuri de gramatică, în
funcție de câte limbi achiziționează
persoana) este exacerbată în cazul
copiilor bilingvi. Astfel, când copilul aude
o structură lingvistică neclară, aceasta
trebuind decodată printr-una sau cealaltă
limbă, cele două tipuri de gramatică
implicate pot sugera analize diferite ale
aceleiași structuri lingvistice, copilul
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trebuind să selecteze varianta corectă de
decodificare. Atunci când structurile
lingvistice sunt apropiate sau chiar
identice în cele două limbi, copilul poate
deveni confuz. Acest aspect formează
baza pentru input-ul ambiguu și influența
inter-lingvistică (Yip & Mattews, 2007),
discutată ulterior.
Output-ul lingvistic
Pe lângă problema input-ului, în analiza
achizițiilor bilingve simultane, mai
trebuie luat în considerare și rezultatul,
deseori incomplet sau divergent. Lipsa de
success în achiziționarea a două limbi, în
condițiile expunerii oarecum echilibrate
la acestea, este un rezultat destul de
comun. În studiile realizate pe 198 de
familii din comitatul Flandra, Belgia, De
Houwer (2009, p.108) arată că doar 74%
dintre copiii expuși unui input bilingv șiau dezvoltat capacitatea de a vorbi
ambele limbi.
Dr. Steiner (2009, p.15-16) folosește
expresia binecunoscută potrivit căreia
„mintea unui copil este ca un burete care
absoarbe toate informațiile cu care vine
în contact” pentru a avertiza asupra
rezultatului
deficitar
în
achiziția
simultană bilingvă timpurie. Astfel, dr.
Steiner (2009) afirmă că, deși creierul
uman este programat genetic să
achiziționeze mai mult decât o limbă,
stimularea lingvistică adecvată este o
condiție esențială. Un mediu bilingv sărac
poate conduce la formarea unui bilingv
pasiv.
Încă de la naștere, creierul nou-născuților
poate distinge între sunete din chiar șapte
limbi diferite, dar, în condiții de stimulare
deficitară, acesta se va „specializa” doar în
acele limbi pe care copilul le aude
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constant și va pierde abilitatea de a
diferenția și de a învăța celelalte limbi.
Această ipoteză susține argumentul
chomskian al „sărăciei stimulului” în
raport cu inputul și rezultatul obținut
(Yip, 2007, p.31). Inputul este considerat
sărac datorită faptului că este finit,
copilul auzind un număr limitat de
structuri lingvistice. Aceste structuri
lingvistice vor determina baza achiziției
lingvistice și a dezvoltării structurilor
gramaticale în limba respectivă, Chomsky
afirmând că, pe baza acestui inputul
lingvistic limitat, „sărac” sau finit, copilul
va putea produce un număr infinit de
structuri lingvistice. Paradis & Genesee,
1996, (apud Yip & Matthews, 2007, p.31)
afirmă că, în cazul copiilor bilingvi,
aceștia vor fi expuși unui input de două
ori mai sărac, frecvența cu care aceștia
sunt expuși fiecăreia din cele două limbi
în orice moment fiind mult mai redusă
decât a copiilor monolingvi care învață
aceste limbi. Dacă se consideră că
stimulul este sărac în cazul copiilor
monolingvi care învață o singură limbă,
atunci
în
cazul
copiilor
care
achiziționează două limbi deodată,
inputul va fi de două ori mai sărac, atât
din punct de vedere cantitativ (legat de
frecvența cu care copilul aude anumite
structuri lingvistice), cât și din punct de
vedere calitativ (amestecul de cod din
partea adulților îngreunând procesul de
achiziție și diferențiere a structurilor
lingvistice din fiecare limbă). În acest
context, necesitatea introducerii unui
material lingvistic cât mai echilibrat în
ambele limbi este o condiție esențială în
vederea obținerii unui output favorabil.
Pe lângă această ipoteză, Yip & Matthews
(2007, p.33) consideră că un aspect

RRTTLC 2016
important în analizarea rezultatului o
constituie și complexitatea lingvistică,
sugerând posibilitatea că unele limbi se
învață cu mai mare dificultate decât altele
și/sau necesită o expunere amplă, de-a
lungul unei perioade mai mari timp
pentru ca rezultatul să fie unul favorabil.
Deși există relativ puține studii referitoare
la acest aspect, se consideră că limbile
creole sunt cel mai ușor de învățat, întrun timp scurt și cu un număr relative
redus de greșeli (Yip, 2007).
Dezvoltarea sistemelor lingvistice în
achiziția simultană bilingvă timpurie și
influența inter-lingvistică
În domeniul achiziției simultane a primei
limbi, cercetătorii au ridicat problema
dezvoltării sistemelor lingvistice în cele
două limbi și a influențelor interlingvistice (Yip, 2013, p.123). Inițial,
Volterra și Taeschner (1978 apud Yip,
2013, p. 33) au susținut posibilitatea
existenței sau dezvoltării, la început, a
unui sistem lingvistic unic și unitar
pentru ambele limbi. Această ipoteză a
fost însă infirmată ulterior de studiile
realizate de către Bosch și SebastianGalles (2001, 2003, apud Yip, 2013, p. 123 și
Baker, 2006, p.100) care demonstrează că,
încă de la o vârstă fragedă, bebelușii cu
vârsta mai mică de un an sunt capabili să
distingă și să diferențieze structuri
lingvistice foarte apropiate precum, de
exemplu, cele provenind din limbile
catalană și spaniolă.
S-a născut astfel o a doua teorie privind
achiziția sistemelor lingvistice, și anume
aceea că bilingvii își dezvoltă sisteme
separate pentru fiecare limbă, și mai
mult, că aceste sisteme sunt complet
diferite și independente unul de celălalt
(MacWhinney, 2001, apud Yip, 2007;
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DeHower, 2009). Aspectul care rămâne
neelucidat încă, referitor la această teorie,
este acela al mecanismelor perceptive
care
determină
și
fac
posibilă
diferențierea structurilor lingvistice la o
vârstă atât de fragedă (Yip, 2007, p. 34).
O a treia teorie este aceea că cele două
sisteme lingvistice sunt separate, dar se
influențează reciproc, această teorie dând
naștere la ceea ce Yip și Matthews (2007)
numesc
„influență
inter-lingvistică”.
Această teorie a câștigat o accepțiune tot
mai largă în literatura de specialitate în
ultimii ani. Astfel cercetătorii de la
Universitatea din Hong Kong consideră
că limba dominantă poate influența limba
mai slabă și/sau că cele două sisteme
lingvistice se pot influența reciproc atunci
când copilul percepe suprapuneri între
cele două limbi (Hulk&Muller, 2000,
apud Yip, 2013, p. 123). Suprapunerile cele
mai dese sunt întâlnite între limbile
asemănătoare, de proveniență comună
sau a celor care au venit, la un moment
istoric dat, în contact (Yip, 2007). Astfel,
limbi precum germana și suedeza, vor
avea mai multe suprapuneri decât engleza
și japoneza, deoarece primele au în
comun afinități tipologice (DeHouwer,
2009).
La nivel de cuvânt, între aceste limbi apar
acele
cuvinte
denumite
„înrudite
(cognate)” care sunt identice din punct de
vedere fonetic și semantic în ambele
limbi, dar au scriere diferită (DeHouwer,
2009). Aceste cuvinte, în mod inevitabil,
vor influența dezvoltarea vocabularului în
ambele limbi, facilitând-o sau încetinindo, și vor deveni chiar loci ai amestecului
de cod și/sau de influență interlingvistică. (Koostra, Van Hell, Dijkstra,
2012 apud Grosjean & Li 2013, p.124).
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Structura sintactică este un alt factor
determinant în influența inter-lingvistică.
De exemplu, engleza și chineza sunt limbi
care au aceeași structură subiectpredicat-complement, și de aceea, între
aceste limbi, pot apărea mult mai multe
suprapuneri decât între engleză și
japoneză, de exemplu, limbi care nu sunt
asemănătoare din punct de vedere
tipologic (Yip, 2013, p.124).
Un alt termen legat de influența interlingvistică, introdus în literatura de
specialitate de către Yip&Matthews
(2007), este acela de transfer. Cercetătorii
de la Universitatea din Hong Kong
consideră că transferul și influența interlingvistică se află într-o relație de subsetsuperset (Yip, 2007, p. 37), ilustrată în
Figura 3. Transferul este astfel privit ca
„încorporarea
unei
proprietăți
gramaticale într-o limbă din cealaltă”
(Paradis, Genesee, 1996, apud Yip, 2007).
Se consideră, de asemenea, că, pentru a
constitui transfer, influența interlingvistică trebuie să aibă loc sistematic și
constant, la nivel reprezentațional sau de
competență (Paradis, Genesee, 1996, apud
Yip, 2007, p. 38). Oferim spre
exemplificare un exemplu personal
observat în transferul între limbile
engleză și română. Pornind de la fraza
”What are you talking about?”, copiii
bilingvi crescuți într-un mediu englezromân, vor transfera proprietățile
gramaticale ale structurii propoziției de
mai sus asupra omoloagei române,
rezultând astfel, în limba română,
întrebarea ”Ce vorbești tu despre?”.
Folosirea constantă a acestei structuri
gramaticale în limba română reprezintă
un caz de transfer. Nu sunt considerate
cazuri de transfer, amestecurile de cod
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ocazionale, nesistematice
1990, apud Yip, 2007, p.38).

(DeHouwer,

Fig. 3- Relația dintre influența inter-lingvistică
și transfer (adaptată după Yip&Matthews,
2007, p.38)

Dominanța lingvistică este unul din
factorii cei mai importanți în contextul
influenței
inter-lingvistice
și
al
transferului. Un număr însemnat de
studii evidențiază încorporarea unor
elemente lingvistice din limba dominantă
în limba non-dominantă (GawlitzekMaiwald&Tracy, 1996, Hulk&Van der
Linden, 1996, Döpke, 1997 apud Yip, 2007,
p.38), dar studii mai recente pun sub
semnul întrebării dominanța lingvistică
ca factor unic necesar pentru transfer
(Müller, 2004 apud Yip, 2007, p.39),
considerându-se că, o serie de alți factori,
precum ambiguitatea input-ului și/sau
factori lingvistici interni fiecărei limbi în
discuție
pot
influența
direcția
transferurilor (Müller, 2004 apud Yip,
2007, p.39). Poziția adoptată de Yip &
Matthews favorizează totuși dominanța
lingvistică și se regăsește în ipoteza
dominanței lingvistice formulate astfel:
„în cazul unui copil expus simultan la
două sau mai multe limbi, dacă una din
limbi se dezvoltă mai repede decât
cealaltă în termeni măsurabili prin

RRTTLC 2016
metode precum Lungimea Medie a
Enunțului diferențială (Yip, 2007, p.41-43,
72-81), atunci vor exista influențe interlingvistice din limba dominantă în limba
mai slabă” (Yip, 2007, p. 42). Paradis și
Genesee (1996, apud Yip, 2007, p.42), la
rândul lor, susținând același punct de
vedere al dominanței lingvistice în
influențele inter-lingvistice, sugerează
faptul că „transferul este mult mai
probabil să apară în condițiile în care
copilul a atins un nivel de complexitate
sintactică mult mai avansat într-o limbă
decât în cealaltă. Această discrepanță
poate apărea fie datorită faptului că acest
process este tipic în cazul achiziției
monolingve a două limbi, fie pentru că
copilul este dominant în una din cele
două limbi vorbite”.
În viziunea autorilor Gawlitzek-Maiwald
& Tracy, 1996 (apud Yip, 2007, p.42-44),
promotori
ai
teoriei
„Bilingual
bootstrapping”, limba mai dezvoltată are
o funcție de facilitare a dezvoltării limbii
mai slabe. Comparația utilizată este aceea
a strângerii șireturilor unei cizme: un tip
de informație duce la achiziționarea unui
alt tip de informație, la fel cum strângerea
unei porțiuni a unui șiret permite
strângerea următoarei porțiuni, făcând
întreaga secvență mai puternică, sau, cu
alte cuvinte, în achiziția bilingvă,
bootstrapping
înseamnă
folosirea
cunoștințelor dintr-o limbă ca suport
pentru cealaltă limbă.
În același context, a prins contur teoria
asincroniei
developmentale
sau
a
dezvoltării asincrone care, potrivit lui
Matthews și Yip (2002, apud Yip, 2007,
p.44) este definită astfel: ”fiind dată o
proprietate Pa, care se dezvoltă mai
devreme la copiii monolingvi care
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achiziționează limba A decât proprietatea
omologă Pb la copiii monolingvi care
achiziționează limba B, la copiii bilingvi
cu achiziție simultană alimbilor A și B,
proprietatea Pa este de așteptat să se
dezvolte în limba A înaintea proprietății
Pb în limba B. Aceasta creează asincronie
developmentală între cele două limbi,
îngăduind proprietății Pa să fie
transferată limbii B”.
Toate aceste elemente – dominanța
lingvistică, asincronia developmentală și
bootstrapping-ul
bilingv,
constituie
aspecte fundamentale în delimitările
contextuale ale achiziției bilingve a
primei limbi.

Modalitatea lingvistică
Pe lângă multele sale contribuții în
domeniul psiholingvisticii bilingvismului,
François Grosjean (2013) a introdus și
termenul de modalitate lingvistică. Astfel,
cercetătorul elvețian privește bilingvii ca
operând, în pemanență, pe un continuum
între modul monolingv (în care una din
cele două limbi este activată și folosită) și
modul bilingv (în care două sau mai
multe limbi sunt activate și utilizate).
Cercetătorul afirmă că bilingvii își pun, în
permanență, de multe ori în mod
inconștient, întrebarea „Ce limbă trebuie
folosită în acest context?”, alegerea având
consecințe asupra mecanismului de
producere și procesare a limbajului
(Grosjean, 2013, p. 14). Figura 4 ilustrează
acest mecanism.
Acest model inferează că există
întotdeauna o limbă A, „de bază”, în care
vorbitorul operează, în principal, într-un
anumit context (când scrie un text, când
citește o carte, când ascultă o emisiune la
radio, etc). Această limbă A ”de bază” nu
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corespunde neapărat limbii dominante, ci
este determinată de contextul de
comunicare. La capătul monolingv al
continuumului, limba A este complet
activată, în timp ce limba B este activată
la un nivel minim. Grosjean consideră că
aceasta nu poate fi niciodată complet
dezactivată, ci doar redusă la un nivel
minim.
La
capătul
bilingv
al
continuumului, limba B este puternic
activată, dar nu la fel de puternic activată
ca și limba A care este utilizata ca „limbă
de bază” în producerea și/sau receptarea
mesajelor lingvistice. Între aceste două
extremități, sunt posibile o multitudine
de combinații în care limba B este mai
mult sau mai puțin activată (Grosjean,
2008, p.41).

Fig. 4- Cele două întrebări pe care bilingvii
trebuie să și le pună, deseori inconștient, în
comunicarea cu alții (adaptată după Grosjean,
2013, p.14)

Cu alte cuvinte, la începutul conversației,
ambele limbi A și B sunt dezactivate
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(aceast concept fiind reprezentat în fig. 2
de pătratele hașurate). La prima
întrebare, bilingvul din exemplu alege să
folosească limba A, aceasta devenind
activă (fiind reprezentată de pătratul plin,
negru). Prima operație poartă denumirea
de „selectarea limbajului” sau selecția
limbii, iar limba aleasă va deveni astfel
„limba de bază” (Grosjean, 2013, p. 15). La
cea de a doua întrebare, dacă răspunsul
este „nu” (în cazul în care bilingvul se
adresează unui interlocutor care vorbește
doar una din cele două limbi pe care le
cunoaște bilingvul), atunci cealaltă limbă
rămâne inactivă (limba B) și va fi folosită
doar una dintre ele (limba A). Aceasta
este modalitatea monolingvă de operare.
Dacă răspunsul la cea de a doua întrebare
este „da” (de exemplu în cazul în care
bilingvul se adresează unor prieteni sau
interlocutori care vorbesc aceleași limbi),
atunci și cealaltă limbă va fi activată, însă
la un nivel mai scăzut decât limba „de
bază”, activare care se realizează pentru
cazul în care ar fi nevoie să fie folosită în
conversație (limba B este hașurată diferit
pentru a ilustra gradul diferit de activare:
mai mult decât hașurarea inițială care era
mai largă, semnificând faptul că limba era
în stare latentă, dar mai puțin decât
pătratul plin care înseamnă activare
totală).
Potrivit acestui model communicațional,
vorbitorul operează în mod bilingv atunci
când interlocutorii vorbesc ambele limbi
(fie sub forma interlocutorilor bilingvi, fie
monolingvi care vorbesc limbi diferite),
caz în care comportamentul vorbitorului
bilingv va diferi de la o situație la alta.
Grosjean (2013, p.15) menționează că
vorbitorul bilingv se află, în realitate, cel
mai
adesea,
într-o
modalitate
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intermediară atunci când se adresează
unui vorbitor care vorbește aceleași limbi,
dar care preferă să folosească doar una
dintre ele sau atunci când acesta vorbește
despre ceva care implică folosirea
celeilalte limbi, dar care nu poate fi
folosită în context (vezi paragraful despre
Principiul
complementarității).
Un
exemplu în acest sens ar fi cazul unui
vorbitor de limbă engleză și franceză care
ar trebui să descrie un eveniment tipic
american, cum ar fi Ziua Recunoștinței,
dar folosing limba franceză în loc de
limba
engleză.
Vorbitorul
bilingv
folosește modalitatea monolingvă atunci
când interacționează cu monolingvi, când
citește o carte, etc. Deoarece mecanismul
de producere și înțelegere a limbajului la
bilingvi conține două sisteme separate,
atunci când aceștia operează în mod
monolingv trebuie ca unul din cele două
sisteme să fie inhibat sau parţial
dezactivat pentru a preveni amestecul de
cod și producerea limbajului în limba
„greșită”, respectiv limba nepotrivită
pentru contextul respectiv. Aseastă
capacitate de inhibiție pare să fie o
trăsătură importantă ce marchează
abilitățile superioare ale bilingvilor de a
inhiba stimuli perturbatori din mediul
extern (Bialystok, Barac, 2013, p.202-208,
apud Grosjean, 2013).
Luând în considerare toate aceste
aspecte, modalitatea lingvistică este
definită de către François Grosjean ca
starea sau nivelul de activare a limbajului
și a mecanismelor de procesare a
limbajului unui vorbitor bilingv la un
moment dat (Grosjean, 2013, p.15). În
directă relație cu această definiție,
cercetătorul elvețian punctează cinci
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aspecte care caracterizează modalitatea
lingvistică, la un moment dat.
A. Bilingvii se diferențiază între ei în
funcție de cât de mult fluctuează
între cele două extreme ale
continuumului lingvistic. Unii
dintre ei, care locuiesc în
comunități bilingve în care ambele
limbi sunt utilizate cu frecvență
mare, se vor afla de foarte puține
ori la capătul monolingv al
continuumului. Alții care sunt
înconjurați de monolingvi, se vor
afla de foarte puține ori sau
niciodată la capătul bilingv al
continuumului. Astfel, cercetătorul
concluzionează că modalitatea
bilingvă depinde de mulți factori
precum
interlocutor,
situație,
subiectul conversației etc.
B. Mișcarea
de-a
lungul
continuumului lingvistic se poate
realiza oricând și oriunde, și poate fi
foarte rapidă. Astfel, un vorbitor
poate începe o conversație la
extremitatea bilingvă, pentru ca, pe
parcursul conversației să își dea
seama că interlocutorul său, deşi
bilingv, nu acceptă trecerea de la o
limbă la alta pentru anumite
cuvinte sau fraze. Astfel, cealaltă
limbă va fi dezactivată, iar
conversația se va purta la
extremitatea
monolingva
a
continuumului. În același mod, un
vorbitor bilingv poate începe o
conversație într-o singură limbă,
pentru ca, pe parcurs să realizeze
că interlocutorul este bilingv și
vorbește aceleași limbi, recurgând
astfel la cealaltă limbă, în caz de
nevoie.
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C. Cel de al treilea aspect tratează
modalitatea bilingvă. De vreme ce
și cealaltă limbă este activă, deși nu
în egală măsură cu limba de bază,
prima poate fi folosită în câteva
cuvinte, așa cum am menționat
anterior, sau chiar pentru întreaga
conversație,
transformându-se
astfel în limba „de bază”. Acest
fenomen nu se poate produce decât
la
extremitatea
bilingvă
a
continuumului,
deoarece
în
modalitatea monolingvă nu se
poate realiza decât dacă se schimbă
și interlocutorul. Atunci când
limba de bază se schimbă, modelul
prezentat în figura 1 se modifică
astfel: limba α devine cea mai
activă, iar limba A, mai puțin
activă. Desigur, există și cazuri în
care ambele limbi se află la același
nivel maxim de activare, de
exemplul în cazul în care vorbitorul
bilingv ascultă două persoane,
fiecare dintre acestea vorbind limbi
diferite, sau când vorbitorul
traduce dintr-o limbă în alta.
Același model este valabil, potrivit
lui Grosjean (2013, p.14) și pentru
mai mult de două limbi, în cazul
vorbitorilor multilingvi.
D. Anumiți cercetători precum Green
(1998, apud Grosjean 2013, p.16)
susțin că limba care nu este folosită
în modalitatea de comunicare
monolingvă, devine inhibată. Alții,
precum Grosjean (2008), preferă
termenul
de
„dezactivată”,
argumentând faptul că vorbitorul
bilingv, deşi se află în modalitatea
monolingvă, poate face totuși
inferențe dinamice în cealaltă
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limbă (Grosjean, 2013, p. 17-21), iar
în cazul în care aceasta devine
limba „de bază”, schimbarea este
nevoie să se realizeze rapid, caz în
care o limbă dezactivată, aflată în
stare latentă, se reactivează cu mai
mare repeziciune decît o limbă
complet inhibată.
E. În ceea ce privește modul de
procesare, este încă neclar dacă, la
nivelul receptării sau producerii
limbajului
în
modalitatea
monolingvă, vorbitorii bilingvi
utilizează
ambele
sisteme
lingvistice
sau
selectează,
inconștient, unul dintre acestea.
Grosjean (2013, p. 30-48) afirmă că
procesarea
este
selectivă
în
anumite cazuri și neselectivă în
altele.
Capacitatea copiilor bilingvi de purta o
conversație
în
limbi
diferite
cu
interlocutori diferiți sugerează faptul că
sunt capabili să opereze de-a lungul
acestui continuum, între cele două
modalități, în același mod ca și adulții
(Lanza,2004, apud Grosjean, 2013, p. 126).
Părinții se plasează, de asemenea, în
diferite puncte, pe acest continuum,
alegând să vorbească una sau alta dintre
limbi cu copiii, cu variațiunile pe care le
vom adresa ulterior.

Selecția limbii
În ceea ce privește procesul de selectare a
limbii care va fi folosită în conversație,
cercetătorii par a fi de acord că factorii
care influențează acest proces se pot
împărți în patru mari categorii:
participanți, situație, conținut și scopul
interacțiunii (Grosjean, 2013, p. 17).
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În ceea ce privește participanții la dialog,
cel mai important factor este competența
lingvistică a celor doi interlocutori.
Aceștia vor tinde să folosească limba pe
care ambii o stăpânesc cel mai bine. Apoi,
dacă există o anumită relație stabilită
anterior între interlocutori, aceștia au, de
obicei, o limbă preferată în dialogul
dintre ei. Atitudinea personală sau de
grup vizavi de o anumită limbă va
influența, de asemenea, alegerea. De
exemplu, membrii unui grup stigmatizat
din punct de vedere social, se vor abține
de la a folosi limba minoritară în
raporturile cu alte persoane din afara
grupului. Alți factori includ: vârsta,
statutul socio-economic, nivelul de
intimitate dintre interlocutori etc.
Referitor la situația sau contextul în care
se realizează comunicarea, locul este unul
din factorii cei mai importanți. De
exemplu, în Paraguay, o anumită limbă
este folosită în mediul rural și o alta în
mediul urban. Nivelul de formalitate
determină, de asemenea, alegerea unei
limbi sau a alteia. Anumite limbi, precum
germana elvețiană nu sunt folosite deloc
în contexte formale, oficiale. Prezența
vorbitorilor monolingvi este un alt
element care va influența, la rândul ei,
selecția limbii.
În ceea ce privește conținutul discursului,
este clar că anumite subiecte sunt mai
ușor discutate într-o anumită limbă, iar
dacă ambii interlocutori vorbesc aceeași
limbă, aceștia o vor alege indiscutabil pe
aceea.
Scopul interacțiunii, respectiv ceea ce
încearcă vorbitorii să obțină (să ceară
ceva, să excludă pe cineva din
conversație, să capete un statut mai înalt,
să impună o distanță socială etc), va
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influența foarte mult alegerea limbii de
adresare.
În general, toți acești factori trebuie luați
în considerare de către un vorbitor
bilingv atunci când selectează limba în
care să se adreseze, și, în marea
majoritate din cazuri, acest proces este
rapid și corect. În anumite cazuri, atunci
când la dialog participă monolingvi și
bilingvi care nu împărtășesc aceeași
limbă, vorbitorul bilingv poate alege să
traducă pentru aceștia.

Amestecul de cod lingvistic
Schimbarea de cod și împrumuturile
lingvistice
în
contextul
achiziției
simultane a primei limbi sunt adresate de
către foarte mulți autori sub denumirea
generală de „amestec de cod” (Yip, 2007).
Amestecul de cod apare atunci când
bilingvii operează în modalitatea bilingvă,
respectiv când se adresează unui
interlocutor care vorbește aceleași limbi
și presupune introducerea în conversația
purtată în limba de bază a unor elemente
din cealaltă limbă. Grosjean (2013, p. 18)
explică cele două modalități prin care
poate realiza amestecul de cod (fig. 3).

Fig. 4- Reprezentarea grafică a diferenței
dintre schimbarea de cod și imprumutul
lingvistic (adaptată după Grosjean, 2013, p.19)

Schimbarea de cod presupune trecerea, la
un moment dat, în conversație, la
folosirea celeilalte limbi, sub forma unui
cuvânt, a unei propoziții sau a mai multor
fraze, cu revenire apoi la limba de bază.
Exemplele oferite de către autor sunt
prezentate mai jos. Când limba de bază
este franceza, iar schimbarea de cod se
realizează în engleză, enunțul arată în
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felul următor
Grosjean, 2013):

(Grosjean,

1982,

în

 „Va chercher Marc and bribe him avec
un chocolat chaud with cream on top”
 (Go fetch Marc and bribe him with a
hot chocolate with cream on top), în
traducere ”Du-te și caută-l pe Marc și
mituiește-l cu o ciocolată caldă cu
frișcă ca să vină aici”.
 Când limba de bază este engleza, iar
schimbarea de cod se realizează în
spaniolă, enunțul arată în felul
următor (Poplac, 1980, în Grosjean,
2013, p.19):
 „I wanted to fight him con los puños,
you know!”
 (I wanted to fight him with my fists,
you know!), în traducere ”Știi, am vrut
să-l înfrunt cu pumnii”.
Împrumuturile
se
realizează
prin
integrarea în limba de bază a unor
elemente sau structuri (fonologice,
sintactice sau morfologice) din cealaltă
limbă. În exemplul prezentat mai jos, atât
forma, cât și conținutul expresiei „codeswitch” sunt împrumutate din limba
engleză, dar integrate în limba de bază
din exemplu, franceza (Treffers-Daller,
2007, în Grosjean, 2013, p.19):
 „Ca m’étonerait qu’on ait code-switché
autant que ça”.
 (I can’t believe that we code-switched
as often as that!”), în traducere ”Nu-mi
vine să cred că am schimbat codul atât
de des”.
În alte cazuri, expresiile idiomatice sunt
traduse ad literam din cealaltă limbă,
rezultând fraze de genul (Grosjean, 2013,
p.20): „I put myself to think about it”
(„Me puse a pensarlo”) sau „Vreau să iau
o baie” („I want to take a bath”), „You
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have to make a decision” („Trebuie să faci
o hotărâre”). Exemplele de împrumuturi
între limbile engleză și română provin din
observații
empirice
personale
din
interacțiunea cu copii educați în mediul
bilingv englez-român din Statele Unite
ale Americii.
Cercetătorii și-au pus întrebări referitoare
la direcțiile de influență între limbi în
cazul amestecului de cod, respectiv dacă,
de exemplu, un copil inserează cuvinte
din limba engleză atunci când vorbește
limba spaniolă și/sau elemente din limba
spaniolă atunci când vorbește engleza.
Astfel, Myers-Scotton (1993, 2006 apud
Grosjean, 2013, p. 135) propune modelul
denumit „Cadrul Limbii Matrice” (The
Matrix
Language
Frame)
pentru
explicarea acestui aspect, inferând că una
dintre limbi servește ca matrice în care
cuvinte din cealaltă limbă vor fi inserate.
O altă ipoteză este aceea că copiii recurg
la cuvinte din limba dominantă atunci
când vorbesc limba mai „slabă” (Peterson,
1988, Berbardini & Schlyter, 2004, în
Grosjean, 2013, p. 136).
În final, Grosjean (2013, p. 20), face
distincția între împrumuturile la nivel
individual și cele acceptate la nivel social
și împământenite într-o anumită limbă,
precum de exemplu „poet” (poet), „duke”
(duce), „ballet” (balet) etc. fixate în limba
engleză prin împrumutul din limba
franceză.
Elemente caracteristice stadiilor dezvoltării
limbajului în cazul achiziției simultane
bilingve timpurii
O arie fascinantă de cercetare în
domeniul bilingvismului timpuriu o
reprezintă
percepția
vorbirii
și
discriminarea lingvistică. La nivel general,
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copiii bilingvi parcurg aceleași stadii de
dezvoltarea a limbajului ca și copiii
monolingvi (Grosjean, 2013, Yip, 2013, De
Houwer,
2009),
deși,
la
nivel
microstructural apar câteva diferențe
fine. (Werker, Byers-Heinlein & Fennell,
2009 în Yip, 2013, p. 129) Bilingvii depun
un efort suplimentar datorită input-ului
bilingv la nivel de discriminare, percepție,
dezvoltarea fonetică, învățare de cuvinte
etc, și, cu toate acestea, bilingvii nu
prezintă întârzieri în percepția vorbirii
comparativ cu monolingvii. Dimpotrivă,
există studii care arată că bilingvismul și,
în particular, expunerea ritmică la stimuli
provenind din limbi apropiate din punct
de vedere fonetic (precum spaniola și
catalana) până la vârsta de 5 luni,
potențează capacitatea de discriminare a
două sau mai multe limbi (SebastiánGallés, 2010 în Yip, 2013, p.129).
Percepția vorbirii in perioada infantilă
Studii referitoare la percepția vorbirii în
perioada infantilă au examinat modul în
care bebelușii discriminează suntele din
două limbi diferite. Toți copiii, inclusiv
monolingvii, prezintă o „sensibiliate
lingvistică generală” (Yip, 2013, p. 129) în
percepția fonematică a două sau mai mai
multe limbi, dar după vârsta de un an,
aceasta devine „specifică”, specializânduse pe un anumit domeniu, pe măsură ce
limba maternă este însușită tot mai
aprofundat. Un studiu realizat de către
Kuhl, Tsao & Liu (2003, apud Yip, 2013, p.
129) pe un eșantion de copii americani
expuși
limbii
chineze
evidențiază
importanța interacțiunilor sociale alături
de expunerea de timpuriu la diferite limbi
în vederea dezvoltării percepției verbale.
Astfel, bebelușii au fost expuși dialectului
mandarin al limbii chineze în două
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condiții: prin interacțiune directă cu
adulți vorbitori nativi sau prin DVD-uri
conținând același material lingvistic,
prezentat de aceiasi adulți vorbitori
nativi. Testările realizate în urma
experimentelor, au demonstrat faptul că
bebelușii care au inteacționat cu adulții
au început să obțină rezultate la probele
de discriminare încă de la vârsta de 9
luni, pe când cei expuși înregistrărilor pe
DVD, nu au facut niciun progres. Aceste
studii indică faptul că, pentru ca a doua
limbă să fie achiziționată cu success,
interacțiunea socială dintre copii și
vorbitori nativi este absolut necesară.

Lalațiunea bilingvă
Considerând faptul că lalațiunea prezintă
trăsături caracteristice limbii țintă, se
poate observa, încă din acest stadiu al
dezvoltării
limbajului,
capacitatea
copiilor de discriminare lingvistică.
Poulin-Doubois & Goodz (2001, apud Yip,
2013, p. 130) au studiat 13 bebeluși între 10
și 14 luni expuși atât limbii francize, cât și
limbii engleze, și au determinat că
bebelușii provenind din familii cu mame
vorbitoare native de limbă franceză au
demonstrate, în lalațiune, caracteristici
consonantice specifice limbii franceze. La
fel, Maneva & Genesee (2002, apud Yip,
2013, p.130), au determinat că bebeluși
între
10-15
luni
au
demonstrat
caracteristici ecolalice specifice limbii în
care li s-au adresat adulții.

Primele cuvinte și dezvoltarea vocabularului
În ceea ce privește achiziția simultană a
două limbi, întrebarea pe care și-au pus-o
cercetătorii este dacă copiii își dezvoltă
două vocabulare separate sau doar unul
singur, la început, încorporând în acesta
cuvintele din ambele limbi. Dacă varianta
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a doua ar fi corectă, Deuchar & Quay
(2000, apud Yip, 2013, p.130) susțin că
copiii nu ar avea echivalentul cuvintelor
în ambele limbi, însă studiile realizate au
demonstrate că majoritatea le au.
O altă întrebare este aceea dacă, la fel ca
și monolingvii, copiii bilingvi trec prin
perioade de îmbogățire rapidă a
vocabularului (vocabulary spurts). Studii
realizate de către Yip & Matthews (2013,
p.130) arată că, într-adevăr copiii bilingvi
trec prin perioade de îmbogățire rapidă a
vocabularului în limba dominantă, cu
posibilitatea ca îmbogățirea vocabularului
în limba mai slabă? să se realizeze mai
târziu. Ca și în cazul copiilor monolingvi,
vocabularul se dezvoltă diferit de la un
copil la altul (Pearson & Fernández, 1994,
apud Yip, 2013, p. 130). De Houwer (2009,
p.25) afirmă că, la unii copii, există
diferențe majore între numărul de
cuvinte însușite într-o limbă față de
cealaltă. De asemenea, cercetătoarea
afirmă că unii copii pot renunța total la
folosirea uneia dintre limbi pentru o
anumită perioada de timp în care
limbajul trece printr-un proces de
restructurare și îmbogățire. (De Houwer,
2009, p.37). Yip (2007) denumește aceste
perioade dept ”perioade de tăcere”.
Diferențele între nivelul de dezvoltare a
limbilor la același copil și între copii de
aceeași vârstă depinde de frecvența cu
care aceștia sunt expuși materialului
ligvistic și de varietatea acestuia.
Strategii de comunicare

Strategii adoptate în familiile bilingve
Pe baza observațiilor empirice, în
literatura de specialitate, s-au delimitat
patru strategii generale adoptate în
familiile bilingve de către părinți în
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selectarea limbilor în care aceștia se
adresează propriilor copii. Acestea sunt
(Zurer Pearson, 2008, p. 137-140):
 Un părinte- o limbă -abordare clasică
inițiată de către Ronjat în 1913 (Yip,
p.6): În familiile care s-a adoptat
această strategie, fiecare părinte se
adresează copilului într-o limbă
diferită decât celălalt părinte. În cele
mai multe dintre cazuri, fiecare
părinte vorbește în limba maternă.
 Limba minoritară acasă: In familiile
care adoptă această strategie, ambii
părinți vorbesc limba minoritară acasă,
indiferent dacă este limba lor maternă
sau nu, dacă o vorbesc la un nivel de
fluență acceptabil sau nu, și vorbesc
limba majoritară în comunitate (în
cazul în care părinții sunt bilingvi).
 „Timp și spațiu”: În general, școlile
sunt organizate pe acest principiu. De
exemplu, activitățile de dimineață se
desfășoară într-o limbă, iar cele de
după masa, în alta, sau, geografia întro limbă într-o săptămână, matematica
în cealaltă limbă, apoi, în următoarea
săptămână, limbile în care se studiază
fiecare materie să se inverseze. Astfel,
atât variabila „timp”, cât și variabila
„spațiu” se alternează.
 Politica
limbilor
amestecate:
Părinții folosesc limba care se
potrivește cel mai bine situației și
subiectului conversației și este aleasă
de către vorbitor, astfel încât copiii
sunt încurajați să răspundă în limba în
care li s-a adresat vorbitorul. Datorită
puternicelor amestecuri de cod care
apar în această abordare, politica
limbilor
amestecate
nu
este
recomandată părinților care fac un
efort conștient de a-și crește copiii
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bilingv. Această strategie lasă foarte
puțin loc limbii minoritare și duce,
inevitabil, către folosirea exclusivă a
limbii comunității.

D. Continuarea
discursuluiPărintele continuă conversația fără
a sublinia sau corecta amestecul de
cod al copilului;

Aceste
strategii
prezintă
câteva
subcategorii și, de cele mai multe ori, nu
se întâlnesc izolat, ci ele sunt combinate
în cadrul aceleiași familii. Într-un studiu
prezentat de către Barron-Hauwaert
(apud Zurer Pearson, 2008, p.137), realizat
pe un eșantion de peste 100 de familii
bilingve, mai mult de 20% dintre acestea
au admis faptul că folosesc strategii mixte
pentru a se adapta circumstanțelor într-o
anumită situație.

E. Schimbarea de cod- Părintele
schimbă
discursul
în
limba
introdusă de copil prin amestecul
de cod.

Strategii parentale de răspuns
comunicare și negocierea limbii

în

Pe lângă aspectele de achiziționare și
dezvoltare a limbilor, aspecte discutate
anterior, este important a se lua în
considerare și influența inter-lingvistică
care duce la amestecuri și schimbări de
cod în contextul achiziției simultane a
primei limbi.
În fața acestor amestecuri și schimbări de
cod, părinții adoptă strategii diferite
(Lanza, 2004, apud Grosjean 2013, p.134),
astfel:
A. Înțelegerea minimală- Părintele
indică faptul că nu a înțeles
enunțul mixt al copilului („Ce ai
spus?”);
B. Încercarea de intuire- Părintele
încearcă să intuiască sau să
ghicească ceea ce a spus copilul,
reformulând enunțul („Asta ai
spus?”);
C. Repetiția- Părintele reformulează
enunțul copilului în limba dorită,
excluzând amestecul de cod;
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Aceste strategii sunt folosite variat în
diferite părți ale lumii. De exemplu, în
anumite contexte europene, precum în
familiile norvegiene-engleze studiate de
Lanza (2000, apud Grosjean, 2013, p. 134),
primele trei tipuri de strategii sunt cele
mai frecvente. În Asia, în comunitățile în
care se vorbește engleza și cantoneza,
continuarea discursului este strategia cea
mai des întâlnită, deoarece amestecul de
cod este larg răspândit și acceptat în
societate.
Multe studii arată că amestecul de cod la
adulți este sistematic, ceea ce dovedește
că, și în cazul copiilor, este valabilă
aceeași regulă (Paradis, Nicoladis,
Genesee, 2000, p.245-261). Deși amestecul
de cod este o trăsătură comună a
societăților bilingve, De Houwer (2009, p.
8-14) avertizează asupra influențelor
nefaste pe care acesta îl poate avea asupra
output-ului în achiziția bilingvă a primei
limbi. De asemenea, cercetătoarea
introduce conceptul de „negociere a
limbilor în conversații” (DeHouwer, 2009,
p. 8-14) din aceeași perspectivă a outputului lingvistic. Atunci când adulții traduc
enunțul copiilor din limba în care s-a
exprimat copilul în limba dorită de către
adult, aceștia realizează ceea ce
cercetătoarea
de
origine
germană
numește „negocierea limbilor”, orientând
copilul spre limba preferată de către
adult. Adulții care nu au preferințe în
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ceea ce privește limba vorbită de către
copii, nu vor depune nici un efort în a
alege o anumită limbă de comunicare sau
o anumită strategie. Astfel, copiii care
interacționează cu adulți monolingvi care
vorbesc limba A și cu adulți bilingvi care
vorbesc limba α, dar care le permit
copiilor să răspundă în limba A, nu au
nici o nevoie de a comunica în ambele
limbi, astfel că vor vorbi doar limba A. O
astfel de conversație, în care adultul
vorbește în limba A, iar copilul răspunde
în limba α, poartă denumirea de
conversație „delingualizată” (dilingual
conversation). Este evident că ambii
parteneri trebuie să înțeleagă ambele
limbi, dar nu este nevoie ca ambii
parteneri să vorbească cele două limbi.
Astfel de conversații stau la baza outputului incomplet sau a rezultatului deficitar,
în ciuda input-ului bilingv, respectiv sunt
situațiile în care copilul aude două limbi,
dar nu va vorbi decît una dintre ele (De
Houwer, 2009, p.13).
Concluzii
În lucrarea de față s-au examinat cele mai
importante elemente legate de achiziția
bilingvă a primei limbi, elemente care
sunt, de altfel, comune, în mare parte,
aspectelor
de
psiholingvistică
a
biingvismului în general. Pe lângă larga
aplicabilitate în studii și cercetări
științifice, aceste elemente pot constitui
informații importante la îndemâna
administratorilor
din
domeniul
educațional în vederea formulării și luării
celor mai potrivite decizii cu privire la
viitorul lingvistic al copiilor, precum și la
îndemâna părinților și aparținătorilor
legali care doresc să își educe copiii întrun mediul bilingv. Parafrazându-l pe
psiholoingvist elvețian François Grosjean
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(2001) care afirma că ”Nu poți regreta
niciodată că știi mai multe limbi, ci doar
că nu știi destule!”, putem afirma cu
siguranță că educația bilingvă este
considerată, nu doar din punct de vedere
al adulților, dar mai ales al copiilor, o
șansă în plus în era globalizării,
pregătindu-i pe aceștia pentru a se
integra mai ușor într-o societate
dominată tot mai mult de multilingvism
și multiculturalism..
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Direcții de abordare a abilităților instrumentale la școlarul mic cu dizabilități
intelectuale - studiu de caz
Vancea CRISTINA1
Abstract:
Knowledge and description of specific processes of instrumental functions and their implications in the
development and operation of young children with intellectual disabilities, the causes that give rise to
instrumental disorders, the factors that determine the areas in which they can occur, are essential in leading
the preparation intervention programs that stimulate instrumental skills deficits. Ensuring early detection
and appropriate therapeutic intervention for children with intellectual disabilities will eliminate these
instrumental function disorders or, at least, may diminish as a result of their negative influences on
personality.
The paper will also present some evaluation and intervention methods for children with intellectual
disabilities and instrumental function disorders for better inclusion in school and in the society; the
methodology of this investigation is presented in a case-study.
Keywords: intellectual disabilities,
instrumental skill deficits.

Fundamentarea teoretică
Burlea (2007, p. 38) face referință la
bazele
neurofiziologice
în
cadrul
procesului de producere și organizare a
comunicării prin limbaj oral și scris și
definește funcțiile instrumentale „acelea
cu ajutorul cărora construim imagini,
cuvinte, concepte logice și cu care
exprimăm aceste conținuturi ale gândirii,
fiind strict determinate în raport cu
organizarea și dinamica activității
cortexului cerebral.” În accepțiunea
autoarei funcțiile instrumentale sunt de
două feluri:
 conduite expresive și simbolice;
 conduite intelectuale și conceptuale.
Asimetria funcțională interemisferică, în
cazul funcțiilor instrumental-simbolice,
se caracterizează prin două note specifice:
relativitatea și caracterul pendulant al
acestora. Ele depind în mare măsură de
faptul că funcțiile instrumental-simbolice
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school age

children,

instrumental functions,

sunt reprezentate bilateral pe suprafața
corticală. În condiții patologice, funcția
perturbată a unei arii cortico-cerebrale a
uneia dintre emisfere poate fi preluată de
aria corespunzătoare din emisfera
cerebrală contralaterală, suplinind în felul
acesta funcția pierdută.
Un alt aspect important legat de
mecanismele simbolice cerebrale este
reprezentat de schema corporală și
imaginea
de
sine.
Majoritatea
specialiștilor consideră că schema
corporală este un dublu proces psihofiziologic care, plecând de la datele
senzoriale, ne dă conștiința propriei
noastre imagini de sine, cunoașterea și
orientarea propriului nostru corp în
spațiu. Potrivit lui Botez (1996), schema
corporală este rezultatul aferențelor
vizuale, tactile, kinestezice și labirintice
ale memoriei. Ea este determinată de
interacțiunea permanentă dintre individ
și mediu, datorită numeroaselor circuite

RRTTLC 2016
reverberante care se leagă de spațiul
înconjurător.
Întrucât
schema
corporală
este
reprezentarea de sine ca „spațiu
autocorporal”,
aceasta
poate
fi
considerată ca pe un „model interior al
propriei noastre spațialități”, reprezentare
a corporalității noastre somatice, aceste
aspecte fiind demonstrate prin studiile
experimentale ale lui Penfield și Roberts
(1963, apud Botez, 1996, p. 96) și precum
reies ele din observațiile clinice de
neurologie și psihiatrie. Tot acești
cercetători stabilesc pe suprafața corticală
prerolandică și postrolandică proiecția
schemei corporale pe care o denumește
homunculus somato-motor și, respectiv,
homunculus somato-senzitiv.
Un rol important în cunoașterea schemei
corporale sau a imaginii de sine revin
observațiilor
clinice
care
descriu
tulburărilor apărute în cazul leziunilor
regiunilor
cortico-cerebrale
aferente
acestei funcții instrumental-simbolice.
Botez (1996) distinge în continuare:
 Tulburări de schemă corporală
datorate leziunilor emisferei cerebrale
drepte minore: sindromul AntonBabinschi
caracterizat
prin
anozognozie,
anozodiaforie
și
împreună
formează
sindromul
hemiasomatognoziei;
 Bulandra (apud Botez, 1996) descrie
trei etape în cadrul regresiunii
tulburării de schemă corporală:
anozognozia,
hemidisgnozia
și
hemiparaschematica;
 Tulburări de schemă corporală
datorate leziunilor emisferei cerebrale
stângi majore: sindromul Gerstmann,
autopoagnozia și asimbolia la durere;
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 Altele: tulburările paroxistice ale
schemei corporale, membrul fantomă,
tulburările de maturizare a schemei
corporale și tulburările difuze ale
schemei corporale.
Dificultăţile în învăţarea citit-scrisului la
clasele pregătitoare și la clasele întâi se
datoresc
aşa-numitelor
tulburări
instrumentale.
Termenul
de
„instrumental” a fost introdus în 1963 de
Haim şi se referă la ansamblul datelor
neuro-biologice care intervin în adaptarea
umană la mediul material, prin
intermediul motricităţii şi la mediul
uman prin intermediul biologicului.
Instrumentele
constituie,
după
terminologia lui Ajuriaguerra (1974),
echipamentul neurobiologic de bază.
Lărgind definiţia lui Haim, Klees-Delange
(1972) clasifică tulburările de origine
instrumentală în: tulburări perceptive,
motorii şi de limbaj, care arată calitatea
defectuoasă a proceselor neuro-fiziologice
de care depinde individul pentru a
înţelege şi asimila lumea exterioară.
Astfel,
principalele
tulburări
instrumentale evidențiate de către Burlea
(2007), sunt de următoarele feluri:
1.
2.

3.

4.
5.

tulburări de percepţie vizuo-spaţială,
audio-verbală şi stereo-gnozică;
tulburări
motorii
la
nivelul
coordonării
mişcărilor
şi
al
controlului motor;
tulburări
perceptiv-motorii
de
orientare şi tulburări ale structurării
spaţio-temporale;
tulburări ale schemei corporale şi
tulburări de lateralitate;
tulburări de limbaj ca rezultant al
deficitului perceptiv şi motor.

Noţiunea
de
instrumentală, afirmă

tulburare
Klees-Delange
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(1972, p. 236), este din punct de vedere
simptomatic, „o disfuncţie a uneia sau
mai multor aptitudini funcţionale”
datorată,
probabil,
dezorganizării
circuitelor cerebrale şi nu unei anomalii
senzoriale (prin atingere specifică sau
insuficienţă organică) sau unei anomalii
motrice (datorată unei boli musculare sau
a deficitelor de la nivelul sistemului
nervos).
Persistenţa
tulburărilor
instrumentale la intrarea în şcoală poate
fi urmată de apariţia dificultăţilor
specifice şi persistente în învăţarea cititscrisului.
În
concluzie,
funcțiile
psihice
instrumentale sunt acelea în a căror
structură se includ simboluri și semne
determinate social și istoric. Ele
condiționează atât geneza limbajului
(oral și scris), formarea deprinderilor de
calcul sau algebrice, muzicale și a altor
tipuri de abilități, precum și rezolvarea de
probleme bazate pe acestea. Din
complexul de fenomene încadrate în
categoria tulburărilor instrumentale fac
parte dislexiile, disgrafiile, disortografiile
și discalculiile. Toate aceste disfuncții
marchează insuficiențe ale capacității de
simbolizare și fac parte din una și aceeași
categorie de fenomene. După cum reiese
și din denumirea lor, ele afectează în mod
electiv reușita școlară, subminând reușita
elevului în cauză doar într-un anumit
domeniu al activității școlare. Din această
cauză, dificultățile în însușirea și în
utilizarea limbajului oral și scris,
împreună cu dificultățile de învățare și de
utilizare a calculului, constituie dificultăți
școlare elective (instrumentale) (Kulcsar,
1978).
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Descrierea cercetării

Scopul cercetării
În studiul realizat în cadrul Școlii
Gimnaziale Speciale Dej s-a urmărit
evidențierea profilului de dezvoltare al
abilităților instrumentale la copiii cu
dizabilitate intelectuală din ciclul primar,
precum și proiectarea și implementarea
unui
program
psihopedagogic
de
stimulare a acelor tipuri de abilități
disfuncționale.

Obiectivele cercetării
În baza premiselor teoretice relatate în
prima partea a acestei lucrări, cercetarea
prezentă
îşi
propune
următoarele
obiective specifice:
 Identificarea
unui
instrumentar
psihopedagogic
adecvat
pentru
evaluarea și diagnosticarea profilului
de
dezvoltare
a
abilităților
instrumentale la copiii din ciclul
primar cu dizabilitate intelectuală, din
școala specială;
 Evidențierea
particularităților
de
dezvoltare a abilităților instrumentale
și depistarea abilităților deficitare la
acești copii;
 Elaborarea și derularea unui program
psihopedagogic vizând dezvoltarea
acelor tipuri de abilități instrumentale
disfuncționale.

Instrumente de lucru
Metodele de cercetare utilizate se clasifică
în:
A. Metode utilizate în etapa de
colectare a datelor şi de evaluare:
 Metoda observaţiei;
 Metoda
analizei
medicale şi şcolare;

documentelor
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 Ancheta pe bază de interviu semistructurat;
 Metoda studiului de caz;
 Teste și probe de evaluare (Proba
Bender Gestalt, Testul rapid de
depistare a predispoziției spre dislexie
Marosits, Proba de evaluare a
abilităților instrumentale Sindelar,
probe grafice hârtie-creion, probe
practice).
B. Metode utilizate
intervenţie:

în

etapa

de

 Programul
de
intervenţie
psihopedagogic - aplicarea unor
activități adaptate după programul
terapeutic Sindelar, jocuri și exerciții
realizate în camera de stimulare
multisenzorială Snoezelen, program
de antrenament grafoterapeutic.

Procedura de lucru implementată
Cercetarea de față se bazează pe metoda
studiului de caz urmărit pe durata unui
an școlar (2015-2016). În conformitate cu
metodologia impusă de această abordare
de cercetare, design-ul studiului prezintă
următoarea structură:
 prima etapă a cercetării, cea
constatativă,
s-a
derulat
prin
colectarea datelor necesare cercetării
și prin aplicarea testelor și probelor de
evaluare; a constat în evaluarea inițială
a participanților la cercetare prin
utilizarea metodei observației directe,
a interviului cu părinții acestor elevi și
cu cadrele didactice care predau la
acestă clasă; administrarea testelor și
probelor a avut drept scop culegerea
unor informații și date de referință
legate de nivelul de dezvoltare al
abilităților instrumentale ale elevilor
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cu dizabilitate intelectuală din ciclul
primar.
 cea de a doua etapă a cercetării, cea
experimentală,
a
avut
caracter
formativ și a constat în întocmirea și
aplicarea programului psihopedagogic
recuperator. Activitățile realizate în
programul de intervenție au fost
adaptate după programul terapeutic
Sindelar și sunt structurate pe 11
domenii: dezvoltarea atenției vizuale,
dezvoltarea
atenției
auditive,
dezvoltarea
percepției
vizuale,
dezvoltarea
percepției
auditive,
dezvoltarea
memoriei
vizuale,
dezvoltarea memoriei auditiv-verbale,
dezvoltarea capacității de integrare
intermodală (văz, auz, mișcare),
dezvoltarea
percepției
serialității,
dezvoltarea
motricității
verbale,
dezvoltarea coordonării vizual-motrice
și dezvoltarea orientării spațiale. De
asemenea, în această etapă s-au
desfășurat o serie de jocuri și exerciții
realizate în camera de stimulare
multisenzorială și un program de
antrenament grafoterapeutic.
 cea de-a treia etapă a cercetării, etapa
de evaluare finală, a constat în reluarea
testelor și probelor de evaluare
aplicate în etapa constatativă pentru a
aprecia nivelul de eficacitate al
programului de intervenție folosit în
etapa precedentă.

Direcții de intervenție din cadrul
programului psihopedagogic de stimulare a
abilităților instrumentale - sugestii
terapeutice
Programul de intervenție psihopedagogic
de stimulare a abilităților instrumentale,
elaborat și implementat la copiii cu
dizabilități intelectuale din ciclul primar
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din
învățământul
special,
următoarele obiective:

conține

Obiective generale:
 formarea și consolidarea conduitelor
psihomotrice elementare;
 educarea comunicării orale;
 educarea
și
antrenarea
comportamentului grafomotric.
Obiective specifice:
 dezvoltarea percepției vizuale și
auditive;
 dezvoltarea atenției vizuale și auditive;
 dezvoltarea memoriei vizuale și
auditiv-verbale;
 dezvoltarea capacității de integrare
intermodală (văz, auz, mișcare);
 dezvoltarea percepției serialității;
 dezvoltarea motricității verbale;
 dezvoltarea motricității grosiere și
fine;
 dezvoltarea
coordonării
vizualmotrice;
 dezvoltarea orientării spațiale și
temporale;
 dezvoltarea laturii semantice a
limbajului (îmbogățirea vocabularului
activ);
 crearea unor relaţii socio-afective
favorabile,
stimularea
interesului
copilului şi creşterea motivaţiei sale de
implicare în activităţile de terapie.

Aplicarea modalităților
intervenție:

didactice

de

Programul psihopedagogic de stimulare a
abilităților
instrumentale
cuprinde
următoarele tipuri de activități instructiveducative și jocuri-exercițiu:
I.Activitățile realizate sub formă de joc au
fost
adaptate
după
programul
terapeutic de stimulare cognitivă a
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abilităților instrumentale Sindelar și
sunt organizate pe 11 arii de dezvoltare. În
continuare, vor fi exemplificate câteva
tipuri de jocuri-exerciții pentru fiecare
domeniu de dezvoltare:
 Atenția vizuală: privitul pe fereastră,
Jocul- „Văd ceea ce tu nu vezi!”,
alegerea cuburilor, sortarea nasturilor,
obiecte ascunse, labirint din sfori, afiș,
căutarea imaginilor perechi, căutarea
formelor, imagini ascunse, copierea
desenelor, căutarea steluțelor;
 Atenția auditivă: Jocul „nume-drum”,
Jocul „casă-drum”, Jocul „mătușa are o
pisică”, alcătuirea unui text pornind de
la un cuvânt cheie, Jocul „bruiaj”;
 Percepția vizuală: jocuri Loto și
Puzzle, căutarea pieselor identice,
perechi din hârtie, puzzle din ziar,
peticire, decorare, Jocul „unde este
hoțul?”, Jocul „mozaic”, Jocul „unde
este regele?”, Jocul „caută diferențele!”;
 Percepția auditivă: jocul cu marionete
Ana și Ovi; Ana, Ovi și Emi; Ana, Ovi,
Emi și Ucu; Călin învață să vorbească,
Călin vorbește;
 Memoria vizuală: căutarea cuburilor,
figuri din bețe de chibrit, memorarea
imaginilor, memorarea cărților de joc,
memorarea figurinelor, memorarea
cuburilor, Jocul „Memory”;
 Memoria auditiv-verbală: întâmplări
scurte, memorarea cuvintelor, Jocul
„Îmi pregătesc rucsacul!”, compunerea
unor întâmplări;
 Integrarea intermodală (văz, auz,
mișcare): cântece exprimate prin
mișcare, micul marinar, vorbire
secretă, vorbire ultrasecretă, scrierea
secretă, scierea ultrasecretă;
 Percepția serialității: șiruri de mărgele,
împletire, legarea fundiței, executarea
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comenzilor, pași de dans, jocul
degetelor, ecoul, așezarea imaginilor
în ordine cronologică;
 Motricitatea verbală: suflatul biluțelor
din vată, șutul la poartă, pârtie de schi,
Jocul „limba în cușcă”;
 Coordonarea
vizuo-motrică:
împușcături, aruncarea la țintă, raliu,
pistă de schi, descâlcirea drumurilor;
 Orientarea spațială: Jocul atingerilor,
Jocul „Mâța-n sac”, coloratul figurilor,
statuia, joc de marionete, labirinturi.
Exercițiile programului nu au fost
derulate după o regulă strictă. Cu puțină
imaginație au fost folosite obiecte din
mediul înconjurător. În cazul în care
copilul a avut vreo preferință pentru un
anumit tip de joc, acesta a fost derulat de
mai multe ori, iar acele jocuri care au
permis s-au realizat în grup.
II.Acele tipuri de activități, din cadrul
programului terapeutic Sindelar care au
putut
fi
adaptate
camerei
multisenzoriale,
s-au
desfășurat
îmbinându-se cu jocurile din cadrul
acestei locații, alternând astfel cu terapia
de tip Snoezelen. A fost aleasă această
formă de terapie în cadrul acestei
cercetări întrucât oferă instrumente și
jocuri complexe care permit stimularea și
dezvoltarea abilităților instrumentale
vizate de către obiectivele acestei
cercetări, astfel pentru:
 stimulare auditivă (joc de discriminare
auditivă „Tuburi”);
 stimulare vizuală (Jocul „Să formăm
linii!”, Jocul „Domino culori”, Jocul
„Coloane colorate”, Jocul „Instruirea
culorilor”);
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 stimulare senzorială tactilă (panou
interactiv senzorial, piscină pătrat cu
bile);
 stimulare motrică și motricitate fină
(placă de dezvoltare a motricității fine
floare, numere, curbe simple, curbe
complexe, jocuri de pregătire a
scrisului);
 stimulare
motrică
dezvoltare
psihomotrică (set pietre de echilibru
mari și mici, traseu psihomotric, Jocul
„Undița”, Jocul „Ouăle de echilibru”,
Jocul „Schiurile de vară”);
 stimulare cognitivă (Joc de observare
„Caută și găsește”, Jocul „Detalii”,
creații 3D, Jocul „Umbrelor”, Loto
Audio, Loto cu Sunete);
 stimularea abilităților matematice
(puzzle cu forme geometrice, forme în
floare 3D);
 stimularea emoțională și dezvoltarea
emoțiilor (Jocul „Sentimente și
Emoții”, Jocul Emoțiilor - „Copiii
lumii”);
 dezvoltarea abilităților de comunicare
(Jocul educativ „Criteria”).
Astfel, aplicarea principiilor terapiei
Snoezelen prin joc îi ajută pe copiii cu
dizabilitate
intelectuală
să
obțină
îmbunătățiri la mai multe niveluri
(educațional, terapeutic și recreativ), să
faciliteze experiențe pozitive și să
îmbunătățească aspecte precum stima de
sine, starea de bine, sentimentul de
siguranță, interacțiunile sociale și
contribuie la creșterea gradului de
integrare socială.
III. În cadrul terapiei grafomotrice s-a
realizat un caiet de sarcini de lucru care a
urmărit parcurgerea următoarelor tipuri
de activități didactice:
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 decupare;
 trasare - unire de puncte;
 imitație grafică;
 fișe de atenție;
 potrivire a umbrei;
 fișe de colorat simetric;
 contur cu foaie de calc;
 labirinturi.
Metodologia cercetării va fi prezentată
sumarizat la nivelul următoarei secțiuni a
acestui articol, printr-un studiu de caz.
Prezentarea studiului de caz

Date personale:
M.D., în vârstă de 8 ani este elev în clasa
I. Acesta este diagnosticat cu dizabilitate
intelectuală uşoară (QI= 61), întârziere în
achiziția limbajului expresiv, deficit
atențional, tulburări instrumentale mixte.

Date familiale:
Copilul provine dintr-o familie în care
părinţii sunt divorţaţi. Acesta locuieşte
împreună cu tatăl său şi cu fratele mai
mare. El este al doilea copil din familie.
Copilul locuieşte într-o casă proprietate
împreună cu bunicii săi în localitatea Dej.
Relaţiile dintre părinţi se caracterizează
prin conflicte frecvente, uneori finalizate
cu episoade de violenţă fizică.
Locuinţa părinţilor este compusă din trei
camere, o bucătărie şi o baie, unde
locuiesc cei cinci membri ai familiei.
Familia are condiţii materiale şi
economice satisfăcătoare întrucât sunt
susținuți de cei doi bunici. Tatăl lucrează
ca și zilier.
Tatăl îi acordă atenţie şi sprijin copilului,
spre deosebire de mamă care a părăsit
domiciliul de nenumărate ori, iar relaţiile
dintre părinți sunt disarmonice fapt care
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îi afectează pe cei doi copii. M.D. se
înţelege destul de bine cu fratele lui mai
mare. Mama elevului şi-a descris băiatul
ca fiind foarte iritabil, anxios şi nefericit.
Analizînd istoricul medical şi de
dezvoltare al copilului împreună cu
familia acestuia, reiese faptul că sarcina a
fost complicată de o infecţie la rinichi, cu
dese episoade de vomă în timpul primului
trimestru, ceea ce a necesitat spitalizarea
mamei. Naşterea a fost la termen după un
travaliu de 24 de ore, iar scorul Apgar a
fost de 8. Copilul a avut foarte multe
colici şi a fost foarte greu de alinat, cu o
agitaţie continuă până la 16 luni. Rutina
de somn a fost neregulată, cu treziri
frecvente în timpul nopţii şi cu foarte
puţin somn în timpul zilei.

Traseul educațional
Pe baza evaluărilor neuropsihologice
realizate întreprinse în cadrul Clinicii de
Psihiatrie Infantilă din Cluj-Napoca, M.D.
a fost orientat spre o instituție de
învățământ special, pe care o frecventează
din perioada preșcolarității. În mediul
școlar demonstrează un comportament
puţin receptiv, dar cooperant şi
relaţionează bine cu colegii lui. În timpul
activităţilor şcolare prezintă uneori
agitație psihomotorie și teamă de
insucces, apecte oglindite la nivelul
comportamentului de pe parcursul
activităţilor. Elevul prezintă uneori relaţii
tensionate cu colegii şi profesorii,
manifestând comportamente agresive.
Adesea se izolează şi nu participă la
activităţile de grup cu ceilalţi copii.
Atenţia este deficitară sub aspectul
comutării, inhibării şi susţinerii ei. În
sarcini formale, care nu sunt dinamice
sau cu aspecte emoţionale, elevul are
dificultăţi în a-şi comuta atenţia.
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Manifestă rigiditate, fapt care contribuie
la manifestarea repetitivă, întârind
dificultatea de a trece de la o activitate,
un gând sau o stare afectivă la alta.
Răspunsurile date de elev sunt imprecise,
prezintă frecvent un comportament
impulsiv.
Abilitatea lui de rezolvare de probleme
este deficitară, din cauza unor abilități
reduse de a-şi ghida sau planifica
acţiunile şi de a utiliza raţionamentul de
tip cauză-efect pentru a-şi organiza
sarcinile. Acestea se manifestă printr-o
abilitate redusă de a utiliza trecutul şi
viitorul
pentru
a-şi
regla
comportamentul. De asemenea, nu se
poate specifica cu claritate dacă
manifestarea sa anxioasă, nesigură este
bazată pe lipsa constanţei obiectului sau
pe lipsa siguranţei că o persoană
semnificativă va fi disponibilă din punct
de vedere afectiv; sau dacă, pe lângă
acestea, lipsa unei organizări temporale şi
secvenţiale sigure a experienţei lui nu îi
permite să utilizeze în mod automat
experienţele trecute pentru a-şi oferi
siguranţa de care are nevoie.
Abilitățile sale senzoriale sunt bine
strucurate, nu prezintă dificultăţi în
analizarea și interpretarea senzaţiilor
recepţionate.
Abilitățile motorii se caracterizează
printr-un tonus motor scăzut şi o
planificare motorie deficitară. Elevul
înregistrează dificultăţi la sarcinile ce
implică atât comportamente automate,
imitarea unor mişcări complexe sau
secvenţiale, cât și executarea unor acțiuni
pe baza unor instrucțiuni date.
În ceea ce privește funcţiile relaţionate cu
limbajul, la sarcinile care necesită
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ascultare şi înţelegere M.D. înregistrează
performanţe slabe. Aspectele atenţionale,
aşa cum au fost descrise anterior, par să
interfereze, mai ales atunci când
materialele sunt numeroase şi cu un nivel
de dificultate mai crescut. De asemenea,
dincolo de dificultăţile atenţionale şi
organizaţionale, aspectele receptive sunt
afectate şi interferează cu răspunsul la
sarcini mai complexe din punct de vedere
sintactic şi semantic. Cele mai afectate
sunt abilităţile limbajului expresiv.
Comunicarea este de tip agresiv-pasiv,
alternând reacţiile agresive cu cele de tip
pasiv,
dezvoltând
frecvent
comportamentul de amânare a sarcinii. În
relaţia cu persoanele adulte, comunicarea
este de regulă pasivă aşteptând de la
acestea
iniţierea
comportamentului
verbal-nonverbal (răspunde când este
întrebat, de foarte puţine ori iniţiază un
anumit tip de comunicare, în funcţie de
problema care îl frământă).
Stilul cognitiv și comportamental este
unul specific. Elevul poate fi, pe de o
parte, foarte absorbit de ceva, sau, pe de
altă parte, foarte dezorganizat, fără
focalizare atenţională. Acesta fluctuează
între un stil dezorganizat, impulsiv sau
uşor de distras şi un stil la extrema opusă,
rigid, compulsiv, perseverent. Copilul
fiind
foarte
distractibil,
neputând
planifica şi ghida acţiuni în acord cu
anumite reguli şi consecinţe anticipate,
manifestă o tendinţă de a fi impulsiv şi
anxios în a face faţă unor aspecte
încărcate
emoţional.
Datorită
dificultăţilor în a-şi comuta atenţia şi a
manifestărilor repetitive, prezintă și
instabilitate cognitivă, cu o preocupare
obsesivă faţă de obiecte. Pe fondul
intensificării stimulării elevul manifestă
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agitație psihomotorie şi refuz în a executa
sarcinile date. Incapacitatea de a integra
şi de a urmări simultan diversele tipuri de
input şi suprastimularea imediată
determină astfel o autoreglare deficitară
în plan comportamental. La nivel cognitiv
pot fi punctate următoarele aspecte:
abilități mnezice mecanice, involuntare,
predominant auditive, un stil de gândire
concret-intuitiv, operaţiile de analizăsinteză sunt bine structurate, comparaţia
parţial
structurată,
asemănările
realizându-se
mai
greoi,
decât
deosebirile, generalizarea şi rezolvarea de
probleme este deficitară. În cadrul
procesului psihic de imaginaţie nu există
domenii
de
manifestare,
este
reproductivă. Creativitatea este centrată
pe comportamentul în sine şi mai puţin
pe calitatea produsului obţinut.
Elevul prezintă imaturitate afectivă ceea
ce caracterizează întreg comportamentul.
Capacitatea de adaptare este redusă, ceea
ce subliniază necesitatea de consolidarea
competenţelor sociale. Acesta manifestă
dificultăți în gestionarea emoţiilor, şi
anume, dificultăți de identificare și
decodificare a indicatorilor emoţionali, fie
că aceștia sunt prezentați vizual sau
verbal.
Relaţiile sociale sunt marcate de
manifestări violente. În cadrul relaţiilor
cu adulţii cunoscuţi și agreaţi copilul
manifestă un comportament echilibrat; în
cazul persoanelor neagreate manifestă
uneori sfidare, ostilitate (relaţii în context
şcolar). Din cele observate se constată că
nu respectă regulile în contexte diferite
(acasă, pe stradă, la şcoală), manifestând
reacţii exagerate fără a conştientiza
consecinţele acestora.
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În contextul clasei ca şi colectiv, M.D a
început să devină mai extrovertit şi mai
îndrăzneţ. Cu ceilalţi colegi are o relaţie
relativ bună, înţelegându-se cu toţi
colegii săi, neavând decât altercaţii
minore cu aceştia. La lecţii dă dovadă de
cele mai multe ori de interes ridicat fiind
în majoritatea timpului activ şi dispus de
a-şi realiza activităţile cerute.

Demersul evaluării
Aplicarea Probei Bender Gestalt a avut loc
în luna septembrie 2015 când copilul avea
vârsta cronologică de 8 ani și 3 luni, iar
evaluarea finală a avut loc după
aproximativ 7 luni, la vârsta de 8 ani și 10
luni. Rezultatele obținute de către elev au
fost prezentate în tabelul 1. Prin
raportarea rezultatelor la etalonul probei
se evidențiază faptul că nivelul de
dezvoltare a funcției perceptiv-motrice
este unul scăzut, în comparație cu media
numărului de erori pentru clasa de vârstă
corespunzătoare. În etapa de evaluare
inițială M.D. obține un punctaj de 16 erori
față de media vârstei de 3,9, iar în cea de
a doua etapă 14 erori față de 2,6.
Progresul realizat de către copil, în urma
programului de intervenție implementat
este unul lent, aspect demonstrat de cele
două evaluări.
Interpretând calitativ rezultatele obținute
de copil la această probă, pot fi delimitate
următoarele aspecte: nu surprinde corect
forma figurilor 1, 4, 5, 7 și 8, nici relațiile
spațiale dintre elemente la figurile A, 4, 6,
7 și 8, realizează rotiri ale configurației
figurii la 1, 3, 4, 5, 7 are elemente omise la
figurile 2, 3, 7, scrie cercuri în loc de
puncte la 1, 3; înlocuiește punctele cu linii
la figura 5; apar unghiuri pentru linii
curbe la figura 6; imperfecțiunile realizate
în cadrul figurilor A, 4, 7 și 8. Toate aceste
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aspecte ar putea fi datorate abilităților
deficitare în ceea ce privește coordonarea
mișcărilor fine. În interpretarea modului
de realizare a figurilor, se pot aduce în
discuție și tulburările de natură
emoțională și anume neordonarea celor 9
figuri (acest indicator este corelat cu o
slabă abilitate de planificare a activității,
cu un deficit de organizare a
materialului), realizarea de linii în locul
cercurilor (indicator relaționat cu
impulsivitatea, cu o atenție deficitară,
evitarea sarcinii date, cu agresivitatea).

programului de intervenție, copilul
atingând un scor de 20 la evaluarea finală.

Tabel 1. Rezultatele la Proba Bender obținute

Tabel 2. Rezultatele la Testul Marosits
obținute de M.D.

de M.D.
PUNCTAJ
A 1

2 3 4 5 6 7 8 TOTAL
ERORI

ITEM
EVALUARE
INIȚIALĂ
EVALUAR
E FINALĂ

3 2 1

2 2 2 2 1

2 1

2 2 2 1

1

1

16

2 1

14

La Testul rapid de depistare a
predispozițiilor
pentru
dislexie
Marosits (1992), M.D. a realizat
următoarele scoruri brute care au fost
cuprinse în tabelul 2. Evaluarea inițială a
avut loc în luna septembrie 2015, iar cea
finală în luna mai 2016. Punctajul maxim
obținut ce se poate acumula este de 30 de
puncte. La evaluarea inițială M.D. nu
reușește să depășească pragul de 20 de
puncte (obținând 14 puncte), prag care
reprezintă limita inferioară pentru o
dezvoltare adecvată a nivelului abilităților
instrumentale. Acest lucru îl realizează
însă după ce s-a intervenit prin derularea

44

Elementele mai slab dezvoltate din
punct de vedere calitativ, conform acestei
probe, sunt coordonarea vizuo-motrică la
primul exercițiu în prima etapă de
evaluare, discriminarea fond-formă la
exercițiul 2, în ambele etape de
examinare, identificarea formelor la
exercițiul 3, în cele două etape de
evaluare, orientarea spațială la exercițiul
4, în etapa finală de evaluare, relativitatea
spațială la exercițiul 5, în etapa inițială de
evaluare.

PUNCTAJ
1

2

3

4

5

6

TOTAL
SCOR

2

0

0

6

0

6

14

3

2

3

3

3

6

20

ITEM
EVALUARE
INIȚIALĂ
EVALUARE
FINALĂ

La Proba de evaluare a abilităților
instrumentale Sindelar, Sedlak (2002)
datele brute sunt schițate în tabelul 3., iar
acestea relevă faptul că elevul nu au reușit
să depășească scorul brut de 140 care
presupune un nivel ridicat de dezvoltare a
abilităților instrumentale. Scorul maxim
care poate fi obținut la această testare
este de 170. Evaluarea inițială a avut loc în
luna octombrie 2015, iar cea finală în luna
iunie 2016.
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Tabel 3. Rezultatele la Proba Sindelar, Sedlak obținute de M.D.
NR.
CRT.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

DOMENIUL DE DEZVOLTARE
DIFERENȚIERE VIZUALĂ (PERECHI DE FIGURI)
DIFERENȚIERE VIZUALĂ (PERECHI DE FORME)
DISCRIMINARE VIZUALĂ (RECUNOAȘTERE DE
FIGURI ASCUNSE)
DIFERENȚIERE AUDITIV-VERBALĂ
(PERECHI DE CUVINTE)
DIFERENȚIERE AUDITIV-VERBALĂ
(PERECHI DE SILABE FĂRĂ SENS)
DIFERENȚIERE AUDITIV-VERBALĂ
(RECUNOAȘTEREA UNEI SILABE INCLUSE)
INTEGRARE INTERMODALĂ (ASOCIEREA DE
CUVINTE IMAGINILOR)
INTEGRARE INTERMODALĂ (ASOCIEREA DE
IMAGINI CUVINTELOR)
MEMORIA VIZUALĂ - SERIALITATEA
(MEMORAREA SUCCESIUNII IMAGINILOR)
MEMORIA VIZUALĂ - SERIALITATEA
(MEMORAREA SUCCESIUNII FORMELOR)
MEMORIA AUDITIV-VERBALĂ
(MEMORAREA UNUI ȘIR DE CUVINTE)
MEMORIA AUDITIV-VERBALĂ
(MEMORAREA UNUI ȘIR DE SILABE FĂRĂ SENS)
MEMORIA INTERMODALĂ/SERIALĂ
(EVOCAREA DE IMAGINI PRIN CUVINTE)
MEMORIA INTERMODALĂ/SERIALĂ
(EVOCAREA DE CUVINTE PRIN IMAGINI)
MOTRICITATE VERBALĂ (REPETARE DE
CUVINTE)
COORDONARE OCULO-MOTORIE (TRASAREA
DE LINII)
STABILITATEA ATENȚIEI VIZUALE
(RECUNOAȘTEREA FORMEI)
CONCENTRAREA ATENȚIEI AUDITIVE
(RECUNOAȘTEREA CUVÂNTULUI DIN TEXT)
SCHEMA CORPORALĂ/ORIENTARE SPAȚIALĂ
(IMITAREA MIȘCĂRILOR)

Din analiza datelor obținute, după
etapa de evaluare inițială, se poate spune
faptul că nivelul de dezvoltare al
abilităților instrumentale este foarte bun
în următoarele arii de dezvoltare cu un
procent de peste 80%: diferențiere vizuală
(perechi de figuri și forme), motricitate
verbală
(repetarea
de
cuvinte),
coordonarea oculo-motorie (trasarea de
linii) și stabilitatea atenției vizuale
(recunoașterea formei). Restul ariilor de
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PUNCTAJ
EV. INIȚIALĂ
8/10
9/10
3/10

PUNCTAJ
EV. FINALĂ
10/10
9/10
6/10

3/10

10/10

3/10

10/10

2/10

10/10

2/5

5/5

3/5

5/5

4/8

4/8

3/8

4/8

4/4; 2/4

4/4; ¾

3/4; 1/4

4/4; ¼

1/4

3/4

2/4

2/4

8/10

10/10

12/15

15/15

15/15

15/15

2/10

8/10

3/10

10/10

dezvoltare sunt insuficient achiziționate
sau antrenate. Având în vedere aceste
considerente, programul de intervenție
pentru M.D. s-a axat pe dezvoltarea
componentelor
atenției
auditive,
percepției vizuale și a schemei corporale,
dezvoltării abilităților de orientare
spațială, iar exercițiile pentru dezvoltarea
acestor abilități au fost cuprinse în
programul terapeutic de stimulare
cognitivă a abilităților instrumentale
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Sindelar. Aceste activități au fost exersate
pe toată durata celor 6 luni de
intervenție. Pe durata vacanțelor tatăl lui
M.D. a primit un set de exerciții pentru
antrenarea următoarelor arii: percepția și
memoria vizuală, codarea intermodală și
dezvoltarea percepției serialității. Elevul
M.D. a obținut următoarele punctaje în
cele două etape de examinare, de 93,
respectiv 148.
Concluzii
Elevul M.D. prezintă dificultăți în
domeniul de dezvoltare al percepției și
atenției vizuale și auditiv-verbale, de
memorie vizuală, de orientare spațiotemporală. La nivel grafic, se observă
neîndemânarea ca și caracteristică a
deformărilor, poticnirilor în desfășurarea
actului grafic, deficitara organizare a
scrisului în pagină (manifestată prin
elemente împrăștiate pe pagină, spațiul
dintre rânduri și litere neregulat, scrisul
dezordonat,
orizontala
rândului
nerespectată), erori de formă și proporții
(elemente pregrafice cu dimensiuni prea
mari sau prea mici, bastonașe cu cozi
prea mici sau prea atrofiate, alipiri, zone
rău diferențiate, grafeme confuze,
aplatizate,
telescopări,
corecturi
neregulate, rânduri frânte), tulburări de
orientare (scrisul în oglindă, dificultăți de
legare a scrisului), tulburări de orientare
spațială (rânduri care fac ondulații,
dimensiuni neregulate ale semnelor
pregrafice, literelor). Nivelul deficitar de
dezvoltare a auzului fonematic își pune
amprenta asupra abilităților reduse în
discriminarea sunetelor vorbirii în cadrul
fluxului verbal, a percepției auditivverbale, toate aceste aspecte concurând la
structurarea deficitară a abilităților
instrumentale la acest copil. Totuși se
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poate menționa faptul că M.D. a făcut
unele progrese în acest sens având un
scris mult mai lizibil, recunoaște mai ușor
literele și numerele învățate, un vocabular
activ mai bogat în cuvinte, atenția este
mai stabilă, memorează mai ușor poeziile
și cântecele care îi plac.
Elevul mai are încă dificultăţi de adaptare
la mediul clasei și de autoreglare
comportamentală, iar multe sarcini le
poate îndeplini doar cu ajutor din partea
cadrelor didactice, capacitatea lui de
integrare şcolară s-a îmbunătăţit, de
asemenea. Elevul a început să aibă mai
multă încredere în el văzând că poate să
îndeplinească şi singur anumite sarcini
chiar dacă sunt mai grele, văzând că
reuşitele lui sunt apreciate de cei din jur
şi ştiind că este sprijinit atunci când are
nevoie.
Se recomandă colaborarea cu familia, cu
profesorul educator al clasei în activităţile
de stimulare cognitivă; profesorul
logoped este important și benefic să
continue activitățile pentru dezvoltarea
vocabularului și a laturii expresive a
limbajului; profesorul psihodiagnostician
a cuprins elevul în activităţile de
consiliere derulate pentru a beneficia de
un management de autocunoaștere și
dezvoltare personală, de îmbunătățirea
competențelor emoționale. Toate aceste
direcții de abordare au ca ultim scop
îmbunătățirea abilităților elevului de
comunicare verbală și non-verbală și
adoptarea unui comportament asertiv.
S-a constatat un nivelul redus de
dezvoltare al abilităților instrumentale la
copiii cu dizabilitate intelectuală din
ciclul primar din școala specială și că
acest aspect le afectează negativ
capacitatea de însușire a deprinderilor de
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scriere-citire-calcul matematic, așadar cu
implicații și asupra rezultatelor lor
școlare. S-au obținut rezultate slabe la
sarcinile corespunzătoare Probei Bender
Gestalt, la testul de identificare rapidă a
predispozițiilor pentru dislexie Marosits
și la proba de evaluare a abilităților
instrumentale Sindelar, Sedlak. Deși au
fost semnalate unele progrese după
aplicarea programului de intervenție,
totuși au persistat o serie de abilități
disfuncționale la toți copiii incluși în
studiu, nu doar la elevul prezentat în
studiul de caz de mai sus. Acest lucru se
poate datora și duratei scurte în care a
avut loc procesul de intervenție, ceea ce
înseamnă, ca în viitor, elaborarea acestor
programe de intervenție să fie realizată
pentru intervale temporale mai mari.
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Utilizarea CIF-CT în evaluarea și proiectarea intervențiilor specifice
sindromului down. Studiu de caz
Elena CONSTANTIN1
Abstract:
The aim of this case report is to describe a rehabilitation process based on the International Classification of
Functioning, Disability and Health for Children and Youth (ICF CY) framework for a child with Down
syndrome to show its applicability to this kind of genetic disorder. ICF CY is a derived version of the
International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) for the adult population designed to
record characteristics of the developing child and the influence of the surrounding environments. ICF CY
belongs to the “family” of international classifications developed by the World Health Organization (WHO)
for application to various aspects of health in children and adolescents. It provides a common and standard
language and a framework for the description of health and health-related states to facilitate the
documentation and measurement of health and disability in child and youth populations.
ICF-CY gives specialists the opportunities to work toghether not only to provide separated intervention with
the child, but also to work in partnership with the child`s family, peers, school and society.
Key words: ICF, ICF CY, Down syndrome, Rehab-Cycle, rehabilitation management

Sindromul Down- delimitări conceptuale și
simptomatologice
Sindromul Down este o tulburare
genetică și metabolică complexă atribuită
prezenței a trei copii ale cromozomului 21
la nivel celular. Organizația Mondială a
Sănătății (OMS) estimează că anual se
nasc între 3000-5000 de copii cu sindrom
Down, incidența aproximativă fiind de
1:1000, 1: 1100 nou-născuți vii.
Analiza cromozomială a acestei trisomii
poate evidenția mai multe forme clinice:
trisomie 21 liberă și omogenă, trisomie 21
liberă și în mozaic cromozomic, trisomie
21 prin translocație Robertsoniană și
trisomie 21 parțială (Covic, Dimofte,
Gorduza, 2004).
Sindromul Down reprezintă o cauză
majoră a dizabilității intelectuale. O
multitudine de afecțiuni medicale se pot
asocia sindromului Down: conform OMS
până la 80 % dintre copiii cu sindrom
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Down au dizabilități auditive. Cea mai
frecventă cauză a pierderilor de auz la
copiii cu sindrom Down o constituie
hipoacuzia de transmisie cauzată de
recurența otitelor medii cu acumulare de
lichid sau a otitelor medii acute. Din
cauza particularităților anatomice ca
disfuncționalitatea trompei lui Eustachio
sau a canalelor auditive externe scurte și
mai înguste decât normal, copiii cu
sindrom Down sunt predispuși la
staționarea lichidului la nivelul urechii
medii (Kumin, 2003). 40-45% dintre
indivizii cu sindrom Down au afecțiuni
cardiace congenitale (Lazea et al., 2008).
Incidența apariției anomaliilor digestive
este mult mai ridicată decât în cazul
copiilor care nu prezintă această
încărcătură
genetică
(WHO).
De
asemenea, persoanele cu sindrom Down
pot dezvolta afecțiuni oculare (Pueschel,
Gieswein, 1993), apnee în somn (Popescu,
2007) disfuncții tiroidiene (Prasher,
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1999), obezitate, leucemie (Massey et al,
2006), Alzheimer (Hyman, 1992).
Calitatea vieții persoanelor cu sindrom
Down poate fi îmbunătățită prin
preîntâmpinarea
nevoilor
specifice
medicale, educaționale și sociale. Acest
lucru poate deveni posibil prin studierea
problematicii individuale a fiecărui
individ, având în vedere complexitatea
ființei umane și a societății în care acesta
se dezvoltă și trăiește. O abordare
complexă a copilului cu sindrom Down
poate fi realizată cu ajutorul Clasificării
Internaționale a Funcționării, Dizabilității
și Sănătății- varianta pentru copii și
tineri.
CIF-CT - Clasificarea Internațională a
Funcționării Dizabilității și Sănătății varianta
pentru copii și tineri
Clasificarea Internațională a Funcționării
Dizabilității și Sănătății varianta pentru
copii și tineri (CIF-CT) derivă din
Clasificarea Internațională a Funcționării
Dizabilității și Sănătății (CIF). CIF-CT a
fost concepută pentru a evidenția
caracteristicile copilului aflat în proces de
dezvoltare și influența mediului în care
acesta trăiește. CIF descrie și codifică în
mod standardizat, unificat afectările
funcționării pe care le are individul,
indiferent de starea sa de sănătate.
Utilizarea CIF în vederea evidențierii
particularităților simptomatologice se
constituie într-o preocupare semnificativă
în domeniul psihopedagogiei speciale,
aspect subliniat și de Bodea Hațegan
(2016), aspect care justifică demersul
propus prin acest articol.
Dezvoltarea este un proces dinamic prin
care copilul trece, în mod treptat, de la
dependența de ceilalți pentru toate
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activitățile din perioada copilăriei, la
maturitatea fizică, socială, psihologică,
din perioada adolescenței. În acest proces
dinamic, funcționarea copilului este
dependentă de interacțiunea continuă cu
familia sau alte persoane care au grijă de
el, într-un mediu apropiat, social. De
aceea, funcționarea copilului nu poate fi
văzută în mod izolat, ci mai degrabă din
perspectiva copilului aflat în contextul
sistemului familial.
În cazul copiilor cu sindrom Down pot
exista
variații
semnificative
ale
momentelor în care copilul ajunge să își
exercite funcțiile organismului, să își
utilizeze structurile corpului pentru
însușirea de deprinderi, aceste variații
fiind dependente și de diferențele
individuale în creștere și dezvoltare.
Rămânerile în urmă în ceea ce privește
apariția funcțiilor, structurilor sau
capacităților nu constituie o condiție
permanentă dar reflectă o întârziere în
dezvoltare. Rămânerile în urmă se pot
manifesta mai pregnant într-un domeniu
decât în altul, pot fi uniforme la nivelul
tuturor domeniilor, sunt specifice și, un
aspect, deloc de neglijat, este acela că pot
fi influențate de factori fizici, dar și
psihologici din mediu.
CIF-CT poate fi utilizată de furnizorii de
servicii, consumatorii și orice alte
persoane preocupate de sănătatea,
educația și bunăstarea copiilor și tinerilor.
Aceasta oferă un limbaj comun și
universal pentru aplicații în domeniul
clinic, al sănătății publice și cercetării,
pentru a facilita documentarea și
măsurarea sănătății și dizabilității la copii
și tineri. Utilizarea CIF face ca utilizatorul
să nu omită aspecte semnificative, să fie
precis în evaluare și astfel activitățile de
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recuperare/ reabilitare să fie țintite la
nivel de deficit și nu difuze și fără scop.
CIF-CT are la bază cadrul conceptual al
CIF și folosește un limbaj și o
terminologie comună, pentru a înregistra
problemele care implică funcțiile și
structurile organismului, limitările de
activitate și restricțiile de participare, care
se manifestă în primele luni de viață, în
copilărie și adolescență, precum și factorii
de mediu relevanți (CIF-CT, 2012).
CIF-CT a fost validată de România în anul
2012, tradusă și publicată în 2013. Are
două părți, fiecare cu două componente:
Partea 1. Funcționare și dizabilitate
1.
2.

Funcțiile și structurile organismului
Activități și participare

Partea 2. Factori contextuali
1.
2.

Factori de mediu
Factori personali

CIF-CT conține peste 1400 de categorii,
organizate ierarhic, cu fiecare nivel
ierarhic aducând mai multă specificitate.
Categoriile CIF-CT sunt notate cu coduri
alfa numerice (funcțiile organismului – b,
structurile – s, activități și participare- d,

factori de mediu - e), cuprinzând și
calificatorii CIF, care măsoară severitatea
problemei descrise de la 0 la 4, unde 0
reprezintă lipsa afectării, iar 4 identifică o
problemă completă, dificultate/ afectare
totală.
Prezentarea metodei de lucru
Din
perspectiva
CIF,
abordarea
persoanelor cu dizabilități poate avea la
bază metoda de lucru REHAB-CYCLE.
Aceasta reprezintă „o metodă de
rezolvare de probleme folosită în
managementul reabilitării bazat pe CIF,
care facilitează structurarea, organizarea
și
documentarea
procesului
de
reabilitare.” (Rauch, Cieza, Stucki,
Melvin, 2008).
Intervențiile
destinate
reabilitării
persoanel or cu dizabilități trebuie
planificate într-o abordare metodologică
unitară, ghidată de obiective clar
formulate și agreate de comun acord de
beneficiari și specialiști.
Managementul reabilitării presupune
intervenții structurate în patru etape,
însoțite de instrumente de lucru
corespunzătoare, după cum urmează:

Tabel 1. Managementul reabilitării valorificând metoda REHAB-CYCLE
Etapa
Evaluarea inițială
Desemnarea rolurilor ( stabilirea
intervențiilor necesare și a rolurilor
specialiștilor în acest sens)
Intervenția
Evaluarea finală

Cu scopul de a exemplifica abordarea
unitară
și
comprehensivă
asupra
individului, prezentul studiu de caz a fost
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Instrumentul de lucru
Fișa de evaluare inițială
Profilul categorial
Tabelul de intervenție

Tabelul de intervenție
Fișa de evaluare finală

elaborat din perspectiva managementului
reabilitării, folosind instrumentele de
lucru adecvate.
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Fișa de evaluare
inițială

Profilul categorial

Evaluarea inițială
Evaluarea periodică/finală

Desemnarea rolurilor
Intervenția

Fișa de evaluare
finală

Tabelul de
intervenție

Fig. 1. Interdependențele din procesul de reabilitare redate vizual

Managementul reabilitării pornește de la
stabilirea unor obiective pe termen lung;
pentru atingerea acestora, se lucrează cu
obiective pe termen scurt caracteristice
fiecărui
program
de
reabilitare,
permițând un feed-back periodic.

până la acest moment nu se află și unul
specific sindromului Down, s-a recurs la
corelarea conceptelor și a ideilor
semnificative referitoare la copilul inclus
în prezentul studiu de caz cu categoriile
CIF-CT.

Etapa 1- Evaluarea inițială este procesul în
cadrul căruia s-au colectat informații
despre situația la zi a copilului din
perspectiva tuturor componentelor CIFCT: funcții ale organismului și structuri
ale corpului, activități și participare,
factori de mediu și personali. Au fost
selectate toate acele informații care au
descris copilul în mediul său de viață, cu
identificarea factorilor de mediu care
facilitează
sau
creează
bariere.
Informațiile s-au obținut prin interviuri
cu părinții copilului, cu specialiștii care
lucrează cu copilul (kinetoterapeut), cu
cadrul didactic (educator), prin studiul
documentelor medicale puse la dispoziție
de familie și pe baza observației directe a
copilului, în situații și medii diferite.

Informațiile colectate au fost înregistrate
în Fișa de evaluare inițială, al cărui scop
este să structureze datele și să ilustreze
statusul funcțional al copilului din
perspectiva familiei și a profesioniștilor
care au intrat în contact cu copilul.

Pentru a sprijini lucrul cu CIF, OMS și
Departamentul de cercetare CIF au
dezvoltat un proces științific de alcătuire
a Seturilor de bază (ICF Core Sets)
reprezentând liste scurte de categorii
selectate din CIF, referitoare la anumite
probleme de sănătate sau situații.
Întrucât printre seturile de bază elaborate
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Informațiile din Fișa de evaluare inițială
au fost introduse în Profilul categorial,
care
furnizează
perspectiva
comprehensivă despre statusul funcțional
al persoanei și despre impactul factorilor
de mediu și personali asupra acesteia. În
Profilul categorial au fost listate
categoriile extrase din CIF-CT cărora li sau acordat specificatori meniți să
cuantifice severitatea problemei pe care
copilul o are în funcțiile și structurile
organismului, capacitatea/ performanța
sa de a realiza anumite activități/în a
participa, precum și mărimea barierelor și
facilitatorilor. Profilul categorial permite
specialiștilor să stabilească obiective pe
termen lung și scurt în valori măsurabile.
Etapa a 2-a a constat în selectarea
intervențiilor necesare și desemnarea
rolurilor și responsabilităților fiecărui

RRTTLC 2016
specialist care vine în contact cu copilul.
Aceste informații le-am consemnat în
Tabelul de intervenție care ilustrează
repartizarea către diferitele categorii de
profesioniști a intervențiilor propuse
pentru copil. S-au păstrat doar acele
categorii din CIF-CT asupra cărora se va
interveni.
Etapa a 3-a este reprezentată de
intervenția propriu-zisă pentru care s-a
utilizat același instrument din etapa a 2-a
și anume Tabelul de intervenție. În
această etapă copilul a beneficiat de
serviciile
necesare
îmbunătățirii
statusului său funcțional, prin abordarea
integrată a funcțiilor, structurilor,
activităților și participării și a factorilor de
mediu și personali.
Etapa a 4-a - Ultima etapă este evaluarea
finală care folosește ca instrument de
lucru Fișa de evaluare finală, în care s-a
înregistrat la fiecare categorie CIF-CT
valorile inițiale ale specificatorilor, valori
propuse în Profilul categorial și în Tabelul
de intervenție, cât și pe cele finale, la care
s-a ajuns după intervenție. Scopul Fișei de
evaluare finală este să consemneze
modificările apărute în urma intervenției
și măsura în care obiectivele asumate la
început au fost atinse. Fișa oferă
informații
importante
pentru
toți
profesioniștii implicați în procesul de
reabilitate a copilului, ajutând la luarea
deciziei de continuare, modificare sau/și
extindere a programului.
Studiul de caz
M.C. a fost diagnosticat după naștere cu
Trisomia 21. Are 5 ani, frecventează o
grădiniță de masă fiind înscris în grupa
mijlocie. Este unicul copil al familiei.
Selecție din interviul cu părinții
”M. este în general un copil vesel, dar
încăpățânat. Înțelege multe lucruri, dar
nu reușește întotdeauna să ne spună ce
vrea și atunci când nu este înțeles
prezintă agitație psihomotorie și plânge.
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La grădiniță, doamna educatoare și
colegii nu îl înțeleg, dar și acolo, ca și
acasă, arată cu degetul ce vrea sau o ia de
mână pe doamna, o împinge să meargă să
îi arate ce dorește. Îi place să meargă la
grădiniță, dar nu are răbdare să stea la
măsuță, să facă ce fac ceilalți copii. Din
cauză că nu doarme bine noaptea, uneori
peste zi adoarme în clasă, pe jos, la masă.
Se sperie și plânge când aude zgomote
prea puternice. Nu vrea să mănânce decât
alimente pasate. În acești cinci ani am
mers la mulți medici de diferite
specializări. Nu întotdeauna ne-am întors
acasă cu răspunsuri la întrebările care ne
preocupau în legătură cu sănătatea lui M.
Facem anual investigațiile necesare
pentru urechi, ochi, tiroidă. ”
Informații provenind de la diverși
profesioniști în domeniul sănătății și în
alte domenii legate de sănătate și analiza
documentelor
”Confirmarea diagnosticului genetic s-a
făcut prin cariotipare rezultând Trisomia
21 formă liberă, omogenă. Întârziere
neuropsihică și de limbaj. Are laxitate
ligamentară și hipotonie musculară
generalizată. Merge de 2 ori pe
săptămană la kinetoterapie în cadrul unui
centru de recuperare pentru copii.
Prezintă hipertrofia vegetațiilor adenoide
și apnee obstructivă în somn. Merge
anual într-un sanatoriu de recuperare
pentru copii din Bușteni.” Din discuția
purtată cu educatoarea lui M. reținem
„este primul copil cu sindrom Down cu
care intru în contact. Sincer, nu știu cum
ar trebui să procedez, să îl ajut să
participe la activități alături de colegii
lui.”
În tabelul numărul 2 sunt condensate
datele de la evaluarea inițială, iar în
tabelul 3 este stabilit profilul categorial,
pe baza fișei unde au fost condensate
datele din evaluarea inițială.
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Tabel 2. Fișa de evaluare inițială

Perspectiva
aparținătorilor

Nume: M.C.
Data nașterii: 12.08.2011

Diagnostic: trisomia 21

Ne dorim ca M să poată să comunice cu noi, să îl înțelegem ce vrea.
Este în general un copil vesel, dar destul de încăpățânat.
Atunci când nu îl înțelegem se enervează și plânge.
La grădiniță, doamna educatoare și colegii nu îl înțeleg, dar și acolo ca și acasă arată cu degetul
ce vrea sau o ia de mână pe doamna, o împinge să meargă să îi arate ce dorește.
Îi place să meargă la grădiniță, dar nu are răbdare să stea la măsuță, să facă ce fac ceilalți copii.
Din cauză că nu doarme bine noaptea, uneori peste zi adoarme pe unde îl prinde somnul: în
clasă, pe jos, la masă.
Se sperie și plânge când aude zgomote prea puternice.
Nu vrea să mănânce decât alimente pasate date de noi.

Perspectiva specialiștilor

Funcțiile și structurile organismului
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Activități

Participare

b 117 Întârziere mintală
b 134 Parasomnii
b 140 Capacitate de concentrare a atenţiei
scăzută
b 147 Viteză de reacție scăzută
b 156 Percepție auditivă și tactilă deficitare
b 167 Întârziere în dezvoltarea limbajului
b 230 Capacitate redusă de localizare a
sursei de sunet și de discriminare a vorbirii
b 310 Hiponazalitate
b 320 Dislalie polimorfă
b 440 Apnee obstructivă
b 510 Întârziere în dezvoltarea abilităților
oral-motorii necesare mestecării hranei
b 710 Laxitate ligamentară
b 730 Forță musculară scăzută la nivelul
membrelor superioare
b 735 Hipotonie musculară
s 320 Palat dur înalt, ogival, macroglosie,
multiple carii dentare
s 420 Vegetații adenoide
s 710 Os nazal aplatizat, mandibulă și
maxilar de dimensiuni mici

d 133 Utilizează un număr redus de cuvinte pentru
a-și face cunoscute nevoile
d 155 Deprinderile însușite sunt limitate
d 160 Concentrarea atenției asupra diferiților
stimuli este scăzută
d 161 Nu își menține atenția într-o sarcină specifică
decât pentru 1- 2 minute
d 175 Poate răspunde cererilor simple, prin găsirea
unor soluții adecvate
d 210 Poate îndeplini o sarcină unică învățată
anterior
d 220 Nu poate îndeplini independent sarcini
multiple specifice vârstei
d 250 Nu acceptă cu ușurință noutatea
d 310 Înțelege propoziții scurte, comenzi uzuale
d 315 Înțelege gesturi, mimica facială
d 330 Vocabular redus (aproximativ 30 de cuvinte)
d 335 Utilizează gesturi pentru a transmite ceea ce
vrea
d 440 Nu poate manipula, apuca, culege obiecte
de dimensiuni mici
d 445 Coordonarea acțiunilor pentru manevrarea
obiectelor cu mâinile este deficitară
d 550 Nu se hrănește singur

Factori de mediu

Factori personali

e 110 I se administrează periodic
suplimente alimentare și tratamente
homeopate
e 310 Familia, în special mama îi acordă
asistență directă
e 340 Nu beneficiază de asistent personal
e 355 Un kinetoterapeut lucrează cu el de
două ori pe săptămână
e 580 Beneficiază o dată pe an de serviciile
de sănătate prin internarea într-un centru
specializat în recuperarea neuro-motorie a
copiilor.
e 585 Frecventează grădinița de masă

Are 5 ani.
Este o fire veselă.
Opozant
Foarte atașat de familie, în special de mamă
Se motivează extrinsec, prin laude și recompense
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Tabelul 3. Profilul categorial
EVALUARE
Obiectivul pe termen lung: Creșterea
funcționalității organismului
Obiectivele programului de reabilitare:
O1- Antrenarea proceselor cognitive
O2- Îmbunătățirea tonusului muscular
O3- Dezvoltarea limbajului și
comunicării
O4- Formarea abilităților de viață de zi
cu zi
O5- Îmbunătățirea calității vieții

Categorii CIF-CT
Funcțiile și structurile organismului,
activități și participare
b 117 Funcțiile intelectuale
b 134 Funcțiile somnului
b 140 Funcțiile atenției
b 147 Funcțiile psihomotorii
b 156 Funcțiile de percepție
b 167 Funcțiile limbajului
b 230 Funcțiile auzului
b 310 Funcțiile vocii
b 320 Funcțiile de articulare a
sunetelor
b 440 Funcțiile respirației
b 510 Funcțiile ingestiei
b 710 Funcțiile mobilității
articulațiilor
b 730 Funcțiile forței musculare
s 320 Structura cavității bucale
s 420 Structura sistemului imunitar
s 710 Structura capului și a regiunii
gâtului
s 730 Structura extremității
superioare
d 133 Dobândirea limbajului
d 155 Dobândirea deprinderilor
d 160 Concentrarea atenției
d 161 Orientarea atenției
d 175 Rezolvarea de probleme
d 210 Îndeplinirea unei sarcini unice
d 220 Îndeplinirea unor sarcini
multiple
d 250 Autocontrolul
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Specificatori CIF-CT
Problema
0 1 2 3 4

Relația cu
obiectivul

Valoarea
obiectivului

O1
O5
O1
O2
O1
O1
O1
O3
O3

2
2
2
1
2
2
1
1
2

O3
O4
O5

1
1
2

O2
O5
O5

1
1
2

O3
O4
O1
O1

2
1
2
1

O1
O1

1
3

O4

1
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comportamentului
d 310 Comunicarea cu/prin receptare
de mesaje verbale
d 315 Comunicarea cu/prin
receptarea de mesaje non-verbale
d 330 Vorbirea
d 335 Producerea de mesaje nonverbale
d 445 Folosirea mâinii și brațului
d 440 Motricitatea fină a mâinii
d 550 Mâncatul
Factori de mediu

O3

1

O3

2

O2
O2
O4

1
2
1

O1

+2

facilitator
Barieră
4 3 2 1 0 1 2 3 4
+ + + +

e 110 Produse sau substanțe pentru uz
personal
e 310 Familia imediată
e 340 Însoțitori și asistenți personali
e 355 Profesioniști în domeniul
sănătății
e 570 Servicii, sisteme și politici de
sănătate
e 585 Servicii, sisteme și politici de
educație și formare

În tabelul 4 se condensează demersul de intervenție articulat pe baza fişei de evaluare
inițială și a profilului categorial.
Tabelul 4. Demersul de intervenție

Funcții și structuri
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b 117 Funcțiile intelectuale

b 134 Funcțiile somnului
b 140 Funcțiile atenției

Jocuri de asociere, sortare/
clasificare după un criteriu
dat, puzzle, lego, jocul
umbrelor
Igiena somnului
Exerciții -joc pentru
stimularea atenției prin

X

x

Val. finală a calificatorului

Valoarea stabilită ca obiectiv

Prima val. a calificatorului

Alții (familia)

Terapeut ocupațional

Educator

Logoped

Kinetoterapeut

Psiholog

Intervenția

Medic

Obiectivul pe termen lung: Creșterea
funcționalității organismului
Obiectivele programului de
reabilitare:
O1- Antrenarea proceselor cognitive
O2- Îmbunătățirea tonusului
muscular
O3- Dezvoltarea limbajului și
comunicării
O4- Formarea abilităților de viață de
zi cu zi
O5- Îmbunătățirea calității vieții

x x X 3 2 2

X 4 2 3
x
3 2 3
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b 147 Funcțiile psihomotorii

b 156 Funcțiile de percepție
b 167 Funcțiile limbajului

b 230 Funcțiile auzului
b 310 Vocea și funcțiile ei
b 320 Funcțiile de articulare a
sunetelor
b 440 Funcțiile respirației
b 510 Funcțiile ingestiei
b 710 Funcțiile mobilității
articulațiilor
b 730 Funcțiile forței musculare

s 320 Structura cavității bucale
d 133 Dobândirea limbajului

d 155 Dobândirea deprinderilor

d 161 Orientarea atenției

d 210 Îndeplinirea unei sarcini
unice
Activități și participare

Activități și participare

d 160 Concentrarea atenției

d 220 Îndeplinirea unei sarcini
multiple

d 250 Autocontrolul
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efecte sonore și vizuale
Exerciții pentru creșterea
capacității de coordonare
bi-manuală și oculomanuală
Jocuri pentru recunoașterea
și interpretarea stimulilor
variați
Exerciții de dezvoltare a
memoriei și atenției
auditiv-verbale, a
capacității de discriminare
auditiv-verbală
Exerciții de sensibilizare la
caracteristicile sunetelor
Adenoidectomie
(extirparea vegetațiilor
adenoide)
Exerciții pentru dezvoltarea
musculaturii aparatului
fono-articulator
Educarea respirației corecte
Exerciții de masticație
Mobilizări pasive și active
Exerciții active cu
contrarezistență, de
strângere, apucare, apăsare
și manipulare a obiectelor
variate
Tratamentul cariilor
dentare
Exerciții pentru dezvoltarea
capacității de procesare
secvențială, a imitării
verbale
Hrănirea cu mâna
independent. Hrănirea
folosind lingurița cu ajutor
Utilizarea aplicațiilor
educative pe Ipad,
utilizarea activităților
agreate de copil pentru
creșterea treptată a
timpului petrecut în
activități, camera senzorială
Realizarea de colaje,
modelaje, activități de
șnuruit desfășurate pe fond
auditiv muzical, în grup
Implicarea copilului în
activități variate. Așează /
strânge tacâmurile (acasă),
împarte creioane colegilor
(grădiniță),
Jocuri pentru creșterea
capacității de procesare
secvențială auditivă.
Finalizarea a două comenzi
simple înlănțuite.
Jocuri de rol

x X 3 1 2

x

X 3 2 2

x

X 4 2 3

x

3 1 2

x

2 1 1
x

X 3 2 2

x
x

3 1 2
x X 3 1 2
3 2 2

x x

X 2 1 1

x

x

2 1 1
x

3 2 2

x X 3 1 1
X

x X 3 2 2

X

x

x 3 2 2

2 1 1

x

X

4 3 3

3 2 2
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comportamentului
d 310 Comunicarea cu/prin
receptare de mesaje verbale

d 330 Vorbirea
d 445 Folosirea mâinii și
brațului
d 440 Motricitatea fină a mâinii

Factori de
Mediu

d 550 Mâncatul

fp

e 585 Servicii, sisteme și politici
de educație și formare

Negativism

Jocuri pentru creștere
capacității de imitare
verbală. Crearea situațiilor
comunicaționale proxime
copilului. Întărirea
comportamentelor verbale
Îmbogățirea vocabularului
activ, exprimarea verbală a
trei cereri („dă”, „ia”, „vino”)
Manevrarea, răsucirea,
îndoirea, tragerea,
aruncarea, împingerea,
rotirea diferitelor obiecte
Manipularea cleștilor de
rufe, a pastei de modelaj, a
boabelor de diferite
dimensiuni, pioneze pe
placă
Desensibilizare treptată
prin masaj intra-oral și
introducerea bucăților de
alimente. Creșterea
motivației pentru hrănirea
independentă
Adaptarea metodelor și
tehnicilor de lucru, a
materialelor utilizate

Consiliere psihologică

x x

X 3 2 2

x

3 2 2

X

X

x X 2 1 1

x

X 3 2 2

x X 3 1 2

x

X

+ + +
1 2 2
/
2
-

-

-

În tabelul 5 sunt condensate datele din evaluarea finală.
Tabelul 5. Fișa de evaluare finală
Evaluarea inițială la data de 11.04.2016
Obiectivul pe termen lung:
Creșterea funcționalității
organismului
Obiectivele programului de
reabilitare:
O1- Antrenarea proceselor cognitive
O2- Îmbunătățirea tonusului
muscular
O3- Dezvoltarea limbajului și
comunicării
O4- Formarea abilităților de viață
de zi cu zi
O5- Îmbunătățirea calității vieții

Categorii CIF-CT
Calificatori CIF-CT
Funcțiile și structurile
Problema
organismului,
0 1 2 3 4
activități și participare
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Evaluarea finală la data de 11.09.2016

Rel. cu
Obiectivul

Val.
Obiectivului

Specificatori CIF-CT
Problema
0 1 2 3 4

Atingerea
obiectivul
ui
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b 117 Funcțiile
intelectuale
b 134 Funcțiile somnului
b 140 Funcțiile atenției
b 147 Funcțiile
psihomotorii
b 156 Funcțiile de
percepție
b 167 Funcțiile
limbajului
b 230 Funcțiile auzului
b 310 Funcțiile vocii
b 320 Funcțiile de
articulare a sunetelor
b 440 Funcțiile
respirației
b 510 Funcțiile ingestiei
b 710 Funcțiile
mobilității articulațiilor
b 730 Funcțiile forței
musculare
s 320 Structura cavității
bucale
d 133 Dobândirea
limbajului
d 155 Dobândirea
deprinderilor
d 160 Concentrarea
atenției
d 161 Orientarea atenției
d 210 Îndeplinirea unei
sarcini unice
d 220 Îndeplinirea unor
sarcini multiple
d 250 Autocontrolul
comportamentului
d 310 Comunicarea
cu/prin receptare de
mesaje verbale
d 330 Vorbirea
d 445 Folosirea mâinii și
brațului
d 440 Motricitatea fină
a mâinii
d 550 Mâncatul

Factori de mediu
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Facilitato
r

barieră

4
+

0

3
+

2
+

1
+

1

2

3

4

O1

2

+

O5
O1
O2

2
2
1

-

O1

2

+

O1

2

-

O1
O3
O3

1
1
2

+
+

O3

1

-

O4
O5

1
2

+

O2

1

+

O5

1

+

O3

2

+

O4

1

+

O1

2

+

O1
O1

2
1

+
+

O1

3

+

O4

2

+

O3

2

+

O3
O2

2
1

+
+

O2

2

+

O4

1

Facilitato Barieră
r
4 3 2 1 0 1 2 3 4
+ + + +
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e 585 Servicii, sisteme și
politici de educație și
formare

Factori personali

O1

+

Influența factorilor
personali

Influența factorilor
personali

pozitivă

pozitivă

neutră

negativă

Fp Negativism

Concluzii
CIF-CT oferă un instrument clinic care
reflectă îmbinarea a două paradigme
opuse: cea medicală şi cea socială având
ca rezultat final un model de abordare al
funcționării ”biopsihosocial”. Tratarea
complexă, globală pe care o presupune
evaluarea cu CIF-CT și programul de
reabilitare ales pentru prezentul studiu de
caz ne-au oferit posibilitatea de
cunoaștere în detaliu a aspectelor legate
de funcționarea copilului dar și de factorii
de mediu relevanți pentru situația
acestuia. Coroborarea tuturor acestor
informații ne-a ajutat să stabilim direcții
de intervenție centrate pe nevoile
copilului, prin implicarea specialiștilor
din diferite domenii cât și a familiei.
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Dezvoltarea abilităţilor psihomotorii la elevii de vârstă școlară mică cu
dizabilităţi intelectuale integraţi în învăţământul de masă
Maria Cosmina CUCERZAN 1
Abstract
Integration of children with disabilities in mainstream school involves differantial approach and focuses on
child` abilities. This means that the therapeutical approach is havily based on a thorough assesment
sequence, assesment based on child`s abilities.
This article establishes in the first part the theoretical framework for the second part which presents the
practical aprroach focused on psychomotor abilities in children with intellectual disabilities. The main
psychomotor abilities, the basic concepts- body scheme, lateralisation, perception of time and space were
assessed in order to be able to establish the future therapeutical coordinates of the intervention plan. The
assesment procedure, as practical aspect was reinforced by the set of practical exercices throgh which the
aim was that to ensure enriching children with new abilities. A case study was presented in order to
particularize both the assessment procedure, as well as the intervention approach, so that this case study can
be considered an example of a model of good practices in the field of intellectual disabilities.
Keywords: psychomotor, personalized intervention, intellectual disabilities, perceptualmotor structures, school integration.

Conceptul de psihomotricitate. Definiţie
Motricitatea - ca substructură funcţională
a psihomotricitătii - este denumirea
globală a reacţiilor musculare prin care se
realizează mişcarea corpului sau a
diferitelor sale componente. Dar s-a
constatat că întârzierile în dezvoltare sau
diferite
perturbări
funcţionale
ale
mişcării/coordonării
corpului
şi
a
componentelor sale vizează calitatea
mişcării cerută de o anumită sarcină sau
situaţie stimul. Această calitate, mai mult
sau mai puţin perturbată, a mişcărilor şi
mai ales a unor gesturi, este determinată
de felul în care sunt receptate şi
interpretate informaţiile, precum şi de
calitatea actului de răspuns - care este
influenţat nu numai de factori motrici, ci
şi
de
factori
cognitivi,
afectivi,
motivaţionali, volitivi etc. Deci, este vorba
de un act complex, care conjugă
capacităţile motorii cu cele psihice în
realizarea acţiunii, iar acest act este
denumit psihomotricitate (Preda, 2010).
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În educaţia psihomotorie, abordarea
psihopedagogică
vizează
integrarea
funcţiilor motrice şi cognitive pe fondul
echilibrării emoţionale şi al stimulării
motivaţiei
copilului,
aplicând
cunoştinţele
privind
dezvoltarea
sistemului nervos în acţiunile educative
(Roşan, 2015).
Dizabilitate intelectuală. Definiţie
Roşan şi Bălaş-Baconschi, (2015, p. 99)
consideră
că
termenul,,dizabilitate
intelectuală”
este
echivalent
cu
sintagma,,tulburări
intelectuale
de
dezvoltare”
din
ICD-11.
Conform
legislaţiei
actuale
din
SUA,
termenul,,retardare mentală” este înlocuit
cu cel de,,dizabilitate intelectuală”.
În DSM-5, dizabilitatea intelectuală
(tulburarea intelectuală de dezvoltare)
este definită ca fiind caracterizată prin
deficite semnificative atât în funcţionarea
cognitivă,
cât
şi
la
nivelul
comportamentului adaptativ, exprimat

prin abilităţile conceptuale, sociale şi
pragmatice.

plan motor, afectând grav învăţarea
scrisului.

Nivelul de severitate este necesar să fie
evaluat în trei domenii:

Lateralitatea

1.

2.

3.

Domenii conceptuale: limbaj, citit,
matematică, raţionament, cunoştinţe
şi memorie, planificare, gândire
abstractă, confirmate atât prin
intermediul evaluării clinice, cât şi
prin
testarea
standardizată
a
inteligenţiei.
Domenii sociale: deprinderi de
comunicare
interpersonală,
prietenie, judecată socială, empatie.
Domenii practice: îngrijire personal,
organizarea activităţilor şcolare şi de
muncă,
managementul
banilor,
responsabilităţile locului de muncă.

Particularităţi ale psihomotricităţii la copiii
cu dizabilităţi intelectuale
Dezvoltarea şi organizarea motorie este
deficitară la majoritatea copiilor cu
dizabilităţi intelectuale deoarece o bună
parte a acestora sunt hiperkinetici sau
manifestă mişcări stereotipe.
Principalele
structuri
şi
conduite
perceptiv-motrice care includ schema
corporală, lateralitatea, percepţia culorii
şi formei, a spaţiului şi timpului sunt
afectate aproape direct proporţional cu
profunzimea dizabilităţii, prezentând
anumite particularităţi, după cum
urmează:

Schema corporală
Copiii cu dizabilităţi intelectuale au
frecvente
dificultăţi în orientarea,
organizarea şi structurarea spaţiotemporală, ceea ce influenţează negativ,
în procesul de învăţare, actul lexic, actul
grafic şi de calcul. Această influenţă
negativă se accentuează datorită unor
necoordonări şi atitudini incorecte în
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,,Tulburările lateralităţii sunt determinate
în principal de contrarierea lateralităţii’’
(Păunescu, 1997, p.228)

Percepţia culorii
Percepţia culorii se realizează mai bine la
copiii cu dizabilităţi intelectuale în
comparaţie cu percepţia formei, greutăţii,
a spaţiului şi a timpului.

Percepţia formei
Copiii
cu
dizabilităţi
intelectuale
întâmpină dificultăţi în învăţarea formei
literelor, cu atât mai mult când sunt puşi
în situaţia de a scrie.

Percepţia spaţiului
Orientarea în spaţiu a copiilor cu
dizabilităţi intelectuale este perturbată
datorită îngustimii câmpului perceptiv şi,
mai ales, a capacităţii reduse de a stabili,
pe plan intuitiv, relaţia dintre obiecte.

Percepţia timpului
Formarea noţiunii de timp se realizează
cu dificultate la copiii cu dizabilităţi
intelectuale, ei fiind în incapacitatea de a
percepe intervale de timp şi de regim
regulat şi incapacitatea de a-şi organiza
timpul.
Psihomotricitatea copiilor cu dizabilităţi
intelectuale trebuie apreciată, în primul
rând, prin raportarea la particularităţile
lor specifice. Pe aceștia îi caracterizează
inerţia proceselor psihice, ceea ce îi
împinge spre stereotipie nu numai în
gândire, ci şi în acţiune.
Toate acestea îi produc copilului cu
dizabilitate intelectuală întârzieri în
dezvoltarea psihomotorie, îi accentuează
tulburările psihomotorii faţă de copilul cu

dezvoltare tipică de aceeaşi vârstă (Radu,
2000).
Pentru a ilustra problematica asocierii
dintre
tulburările
psihomotorii
și
dizabilitatea intelectuală a fost condus un
studiu, pe baza următoarelor obiective și
ipoteze
Metodologia cercetării

Obiectivele cercetării
1.

2.

3.

Identificarea nivelului de dezvoltare
psihomotrică la copiii cu dizabilităţi
intelectuale
integraţi
în
învăţamântul de masă.
Selectarea şi implementarea unui set
de exerciţii şi jocuri cu accent pe
componenta psihomotrică.
Evidențierea
implicațiilor
programului de intervenție asupra
dezvoltării abilităților de scris - citit.

Obiective specifice
Aplicarea unui instrumentar de
evaluare focalizat pe componenta
psihomotrică.
2. Individualizarea jocurilor în funcţie
de particularităţile psihomotrice care
urmează a fi îmbunătăţite.

1.

Ipotezele cercetării
1.

2.

3.
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Aplicarea unui set de exerciţii şi
jocuri focalizate pe componentele
psihomotorii (lateralitate, structuri
perceptiv-motrice de spaţiu şi timp)
la copiii cu dizabilităţi intelectuale
duce la dezvoltarea abilităţilor
psihomotrice
şi
implicit
la
optimizarea integrării şcolare.
Există o relaţie între nivelul de
dezvoltare psihomotrică şi durata
atingerii competenţelor de scris-citit
şi calcul matematic.
Îmbunătăţirea
aspectelor
psihomotrice
la
copilul
cu
dizabilităţi
intelectuale
prin
intermediul exerciţiilor şi jocurilor

individualizate
rezultatele şcolare.

influenţează

Lotul de participanţi la cercetare
Cercetarea a fost desfăşurată în anii
şcolari 2014/2015 şi 2015/2016 pe un lot
longitudinal experimental de 8 elevi din
clasele CP, a-I-a, a-II-a de la Şcoala
Gimnazială nr.4 Mediaş. Elevii au fost
selectaţi după observarea tuturor copiilor
din clasele I-IV conform datelor
consemnate în fişa de observaţie.
Tabel 1. Carcateristici descriptive ale lotului
experimental
Clas
a

Nr.
elev
i
CP
2
a I-a 4
a II-a 2

Sexul Familia
M F Organizat
ă
1
1 0
3 1 2
2 0 2

Dezorganizat
ă
2
2
0

Variabila dependentă este reprezentată
de rezultatele obținute de copiii cuprinși
în cercetare la probele de evaluare din
etapa finală cu accent pe componentele
psihomotorii
(lateralitate,
structuri
perceptiv-motrice de spaţiu şi timp).
Variabila independentă este reprezentată
de setul de exerciţii şi jocuri aplicate în
cadrul
proiectului
de
intervenție
personalizată, pentru a studia şi verifica
prima ipoteză: aplicând un set de exerciţii
şi jocuri focalizate pe componentele
psihomotorii
(lateralitate,
structuri
perceptiv-motrice de spaţiu şi timp) la
copiii cu dizabilităţi intelectuale se
dezvoltă abilităţile psihomotrice şi
implicit optimizarea integrării şcolare.

Organizarea cercetării
Cercetarea propriu-zisă a cuprins trei
etape:
 etapa constatativă
 etapa experimentală
 etapa de evaluare/finală

Etapa constatativă s-a realizat în
primele două luni ale semestrului I din
anul şcolar 2014-2015. Pornind de la
obiectivele generale ale acestei cercetări,
au fost stabilite următoarele obiective ale
etapei constative:
 identificarea
şi
ierarhizarea
dificultăţilor psihomotrice ale copiilor
de vârstă şcolară mică cu dizabilităţi
intelectuale integraţi în învăţământul
de masă;
 selectarea şi aplicarea probelor de
evaluare a abilităţilor psihomotorii;
 selectarea cazurilor care vor face
obiectul cercetării.
Culegerea datelor a fost realizată în două
etape: în prima etapă din semestrul I al
anului şcolar 2014-2015, învăţătorii de la
clasele ciclului primar au aplicat metoda
observaţiei pe parcursul activităţilor de
educaţie fizică şi a jocurilor din timpul
pauzelor şi în aer liber. Rezultatele au fost
înregistrate în fişa de observare. Prin
intermediul acestor observaţii ne-am
propus
identificarea
elevilor
care
întâmpină
dificultăţi
în
sfera
psihomotorie (în realizarea motrică a
acţiunilor, orientarea în spaţiul de lucru).
În a doua perioadă din etapa constatativă
s-au aplicat:
 testul Binet-Simon de inteligenţă
generală;
 proba de lateralitate HARRIS (Vlad,
2000, p.144);
 proba de orientare spaţială PIAGETHEAD ( Vlad, 2000, p.147);
 proba perceptiv-motrică BENDERSANTUCCI (Vlad, 2000, p.155);
 grila de evaluare a abilităţilor
psihomotorii (anexa. 1);
 test de examinare lexico-grafică;
 analiza documentelor şcolare.
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Aceste probe de evaluare au avut ca scop
cunoaşterea nivelului individual de
dezvoltare intelectuală şi psihomotrică şi
a particularităţilor psihoindividuale ale
elevilor incluşi în cercetare. Fiecare din
probele aplicate au fost interpretate
cantitativ și calittaiv.
Etapa experimentală, cu caracter
formativ, a vizat realizarea studiilor de
caz şi intervenţia personalizată, având
următoarele obiective specifice:
 identificarea şi experimentarea în
cadrul studiilor de caz individuale a
unor strategii de dezvoltare/corectare
a abilităţilor psihomotrice, la elevii din
clasele primare, bazate pe jocuri care
stimulează componenta psihomotrică;
 asigurarea complementarităţii dintre
educaţia psihomotrică şi învăţarea
conceptelor (matematice, scris-citit
etc.) prin concentrarea în această
direcţie a eforturilor cooperante ale
tuturor celor implicaţi (învăţător,
profesor itinerant, părinţi).
Această etapă s-a desfăşurat începând cu
luna ianuarie 2015 până în luna mai a
anului 2016. S-a urmărit formarea şi
organizarea schemei corporale şi a
lateralităţii,
precum
şi
formarea
capacităţii de organizare şi conducere
motorie generală, de abilitare motorie
general. În anul şcolar 2015-2016 s-a
continuat
programul
de
educaţie
psihomotrică cu accent pe formarea şi
dezvoltarea structurilor perceptiv-motrice
de spaţiu şi de timp.
Etapa de evaluare finală s-a desfăşurat
în luna iunie 2016 şi a constat în reluarea
probelor de evaluare aplicate în etapa
constatativă pentru a aprecia nivelul de
îmbunătăţire a abilităților psihomotrice
ale elevilor cuprinşi în cercetare,

urmărindu-se astfel verificarea ipotezelor
cercetării.

foarte scăzute la testele care evaluează
componenta psihomotorie.

Prezentarea, analiza
rezultatelor obținute

Punctajul maxim care poate fi obţinut la
proba Bender – Santucci este de 50 de
puncte. Rezultatele obţinute ne sugerează
lipsa reprezentărilor spaţiale clare şi
adecvate modelului.

şi

interpretarea

Prezentarea datelor cantitative
În urma aplicării probelor mai sus
menționate, care au stat la baza
constituirii cazurilor, elevii din lotul de
cercetare au obținut scoruri și rezultate

30.00%
20.00%
10.00%
INITIAL

0.00%
B.B.G.

I.A.N.

C.M.I.

C.F.V.

Fig. 1 - Rezultatele inițiale la proba Bender – Santucci

La evaluarea inițială, în urma aplicării
probei Harris s-a constatat că 6 elevi din
lotul de cercetare au lateralitate
încrucișată și 2 lateralitate nefixată.

60.00%

M.N.A.

40.00%

C.M.I.

20.00%

M/A/C/
O.M.A.

0.00%
6

lateralitate
încrucișată

4
2

lateralitate
rău afirmată

0
inițial

Fig. 2 - Rezultatele inițiale la proba Harris

Schimbarea expresiei rau afirmata
În urma aplicării probei Piaget-Head, s-a
putut constata că orientarea spațială a
copiilor din lot este deficitară, fapt ce
impune selectarea unor activități prin
care să se dezvolte structura perceptiv –
motrică spațială.
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initial

C.F.V.

Fig. 3 - Rezultatele inițiale la proba Piaget Head

Având în vedere rezultatele mai sus
prezentate și aspectele specifice fiecărui
caz în parte s-au construit programele de
intervenție personalizate, selectându-se o
serie de activități bazate pe joc și exerciții
specifice, cu scopul de a îmbunătăţi
aspectele psihomotrice la copiii cu
dizabilităţi intelectuale din lotul de
cercetare. În continuare, vom prezenta în
acest articol un studiu de caz
reprezentativ.

Studiu de caz

uneori
manifestă
supraprotectoare.

Informaţii generale despre elev
Elevul I.A.N., în vârstă de 9 ani este inclus
în clasa pregătitoare într/o școală de
masă. Elevul provine dintr-o familie
monoparentală, este în grija mamei care
însă lucrează în Germania, iar elevul
locuieşte cu bunica maternă în cea mai
mare parte a timpului. Mama îl vizitează
de câteva ori pe an. Copilul se bucură

D

D

S

S

S

4
S

Elevul a frecventat grădiniţa unde a
beneficiat de terapie logopedică.
Diagnostic psihologic
Conform certificatului de Expertză şi
Orientare Şcolară/Profesională: dificultăţi
de învăţare pe fondul dizabilităţii
intelectuale uşoare și a tulburării
hiperkinetice.
Datele colectate în urma aplicării
probelor de evaluare mai sus menționate
sunt redate pentru acest elev în tabelele
de mai jos.

5 6 7 8 9 10
S S D D D S

mâna

3
S

atitudine

Informaţii despre traseul educaţional al
elevului

Date anamnestice

ITEMI
1
2
S
S

o

PROBA
picior

ochi

Tabel 2. Rezultate inițiale la proba de
lateralitate HARRIS

Rezultatele indică faptul că
prezintă lateralitate încrucișată.

mult de câte ori o revede. Bunica se
interesează de copil este grijulie cu el,

elevul

Tabel 3. Rezultate inițiale la proba de orientare spaţială PIAGET- HEAD

Numele şi Vârsta P1
prenumele
elevului

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

Nr. de
probe
corecte

I.A.N

+

-

+

-

-

-

-

2/8

9

-

Tabel 4. Rezultate inițiale la proba perceptiv-motrică BENDER-SANTUCCI

N/P

Proba

Punctaj

Model 1

I.A.N.

Model 2

Model 3

Model 4

Model 5

U

O

PR

U

O

PR

U

O

PR

U

O

PR

U O

PR

1

-

-

1

-

-

1

-

-

1

-

-

-

-

-

Legendă: U- unghiurile, O- orientarea, PR- poziţia relativăPunctajul maxim care
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4

Tabel 6. PROGRAM DE INTERVENŢIE. EDUCAŢIE PSIHOMOTRICĂ
Numele şi prenumele: I.A.N.
Aspect terapeutic
vizat

Obiective operaţionale

Activităţi de învăţare

Formarea și
dezvoltarea mișcărilor
fundamentale:
-gestul rectiliniu;

-să execute gesturile respective
singur după un număr
suficient de exersări
anterioare;

-„Fierastrăul și rindeaua”:
-exerciţii de mişcare a
braţelor prin gesturi rectilinii
imitând unelte diferite de
jucărie;
-executarea de gesturi
rectilinii verticale și
orizontale de amplitudine
mai mare sau mai mică la
comandă;
- Jocul „Drumul lui Andrei”:
-exerciţii de urmărire cu
degetul şi apoi cu creionul a
unei scheme grafice formată
din linii orizontale si verticale
de lungimi diferite;
- Jocul „Mosorelul şi ghemul”:
-exerciţii de bobinare şi
debobinare pe mosor și ghem,
din interior spre exterior și
invers cu aţa de diverse
grosimi;
-exerciţii pentru dezvoltarea
coordonării motrice
(introducerea aţei în ac,
înşirarea de mărgele,
completarea de mărgele după
formă, colorare, colaj)

-gestul rotativ
-să execute gestul respectiv
singur fără ajutor după un
număr de 3 exersări;

-gestul polimorf
-să execute gestul respectiv
singur după un număr
suficient de exersări intrând
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Clasa pregătitoare

Şcoala Gimnazială Nr. 4 Mediaş
Perioada
de
intervenţie
12.01.2015
12.06.2015

Criterii minimale de apreciere a
progreselor
Execută gesturile respective singur
după un număr suficient de exersări
anterioare;

Execută gestul respectiv singur fără
ajutor după un număr de 3 exersări;

Execută gestul respectiv singur după un
număr suficient de exersări intrând
chiar în competiţie ( participarea la
concurs de colaje)

chiar în competiţie;

Formarea si
dezvoltarea mişcărilor
fundamentale ale
membrelor superioare
și inferioare;

Organizarea schemei
corporale și a
lateralităţii;

-exerciţii pentru musculatura
palmei şi a degetelor
(ridicarea simultană şi
alternativă a degetelor de pe
masă, cu palma lipită de
aceasta, desfacerea
degetelor şi prinderea lor cu
celelalte, strângerea şi
deschiderea pumnului.
-exerciţii de formare si
dezvoltare a capacitătilor
motrice generale: mersul,
alergarea, urcatul, coborâtul,
aruncarea, prinderea;

-să execute mersul cu oprire şi
pornire la semnal;
-să alerge pe distanţe medii
respectând anumite comenzi;
-să arunce şi să prindă mingea
de la distanţe mai mari;
-să identifice atât părţile
principale, cât şi în detaliu ale
propriei scheme corporale;

Execută mersul cu oprire si pornire la
semnal;
Aleargă pe distanţe medii respectând
anumite comenzi;
Aruncă si prinde mingea de la distanţe
mai mari;
identificarea propriei scheme
corporale;
-„spune ce eşti”
-„jocul degetelor”
-„spune la ce ne folosesc
nasul, gura, urechea etc?”
-„cum te cheamă?”
identificarea schemei
corporale a partenerului;
-„seamănă cu tine”?
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Execută exerciţii de gimnastică pentru
degete şi mâini

16.09.2015
06.06.2016

Identifică atât părţile principale, cât şi
în detaliu pe propria schemă corporală;

-să indice şi să numească
aproape orice element al
propriei scheme corporale a
altei persoane;

-să reconstituie schema
corporala a unei păpuşi din 5
segmente: cap gât trunchi
mâini şi picioare;

-să arate şi să numească toate
obiectele care sunt în spatele
său și în faţa sa;

-să demonstreze cunoașterea
lateralității;

Conduita şi structura
perceptiv-motrică
spaţială;
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-să execute corect, fără ajutor,
diverse activităţi ce necesită
antrenarea mâinii, piciorului,
ochiului dominant;
-să manipuleze obiectele după
descriptorii spaţiali indicaţi de
profesor prin comenzi
succesive în mediul ambiant;
-să denumească locul unde se
află anumite obiecte indicate;

-„unde are el nasul, gura,
urechea etc?”
-„cum îl/o cheamă?”
identificarea schemei
corporale pe manechine,
păpuşi, puzzle păpuşă;
raportarea propriei persoane
la obiectele din mediul
ambiant:
-„unde este păpuşa,
masa;jucăria?”
-„stai cu faţa spre..”
-„să aşezăm jucăriile
în...(dreapta sau stânga)”

Indică şi numeşte aproape orice
element al schemei corporale a altei
persoane;

Reconstituie schema corporala a unei
păpuşi din 5 segmente:cap, gât, trunchi,
mâini şi picioare;

formarea lateralităţii şi a
coordonării oculo-manuale:
-aruncarea şi prinderea unui
mingii, a imita curățarea
dinţilor, pieptănatul,
aruncarea zarurilor
-deplasarea elevului având un
săculeţ cu nisip pe picior
-aruncarea la ţintă
-„să privim cerul
înstelat!”(privirea printr-un
orificiu)

Arată şi numeşte toate obiectele care
sunt în spatele său, în faţa sa;

-formarea noţiunilor:
înainte/înapoi,
înăuntru/afară,
aproape/departe, pe/sub, în
faţă/în spate etc ( soft
educaţional);

Manipulează obiectele după descriptorii
spaţiali indicaţi de profesor prin
comenzi succesive;
Denumește locul unde se află anumite
obiecte indicate în joc.

Cunoaște lateralitatea indicând la
cerere mâna dreaptă, piciorul stâng etc.;
Execută corect fără ajutor diverse
activităţi ce necesită antrenarea mâinii,
piciorului, ochiului dominant;

-să sesizeze desenele simetrice;
Conduita şi structura
perceptiv-motrică
temporală
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-să recunoască şi să numească
momentele zilei si zilele
săptămânii;
-să aşeze în ordine cronologică
6-7 imagini;
-să recunoască şi să numească
anotimpurile;

-sesizarea poziţiilor simetrice:
„jocul figurilor”;

Sesizează desenele simetrice pe fişa de
lucru;

-exerciţii de sesizare a ordinii
şi succesiunii unor
evenimente cotidiene:
„aşează-le cum trebuie!”
(ordinea cronologica a unor
imagini)
-exerciţii de identificare a
anotimpurilor (soft
educaţional)

Recunoaşte şi numeşte momentele zilei
şi zilele săptămânii;

Aşează în ordine cronologică 6-7
imagini;
Recunoaşte şi numeşte anotimpurile;

În urma implementării programului de
intervenție propus I.A.N. realizează
progrese pe toate ariile abordate, însă
progresele realizate sunt fluctuante, ceea
ce înseamnă că demersul psihopedagogic
trebuie
focalizat
pe
susținerea,
consolidarea
și
generalizarea
deprinderilor psihomotrice achiziționate.
Concluzii
Identificarea punctuală a dificultăților
psihomotrice la copiii cu dizabilități
intelectuale integrați în școala de masă
este un aspect important de care depinde
întregul demers al integrării. Este un
demers complex ce necesită utilizarea
unui instrumentar de probe care surprind
nivelul competențelor psihomotrice și
care pot contribui la conturarea unui
tablou complex, cu privire la capacitățile
motrice ale copilului, dar și la stabilirea
obiectivelor în ceea ce privește corectarea
și dezvoltarea abilităților psihomotrice.
Stabilirea clară a domeniilor de
intervenție
din
perspectiva
psihomotricității stă la baza reușitei în
formarea capacității de scris/citit și calcul
matematic la școlarul mic cu dizabilitate
intelectuală.
În elaborarea proiectului de intervenție
personalizată este primordial să se aibă în
vedere dificultățile psihomotrice cu care
se confruntă elevul. Primul pas pentru
reușita integrării îl constituie intervenția
în sfera psihomotrică astfel încât să se
poată recupera și dezvolta abilitățile
deficitare, urmând să se continue cu
demersul de formare a competențelor de
bază ale școlarului mic: competenţa de
comunicare în limba română, competenţe
de comunicare în limbi străine;
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competenţe
digitale;
competenţe
matematice,
ştiinţe
şi
tehnologie;
competenţe sociale şi civice; competenţe
antreprenoriale;
competenţe
de
sensibilizare şi de expresie culturală;
competenţe de a învăţa să înveţi.
Pentru reușita integrării este importantă
dezvoltarea abilităților psihomotrice,
aspect care conduce la creșterea stimei de
sine și facilitează integrarea în grupul
clasei. Este necesară asigurarea cooperării
tuturor actorilor implicați în acest demers
(copil, cadru didactic, profesor de sprijin,
părinți, logoped dacă este cazul, medic).
Reușita este direct influențată de această
colaborare.
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Anexa 1
Grila de evaluare a abilităţilor psihomotorii
NR.
CRT.

OBIECTIVUL
(BAREMUL)

I.

CUNOAŞTEREA SCHEMEI COR-PORALE
Recunoaşterea şi indicarea elementelor
corpului omenesc la alte persoane.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.
II
11.
12.
13.
14.
15.
16.
III

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
IV.
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Recunoaşterea şi indicarea elementelor
propriului corp.
Să îşi spună numele şi prenumele.
Să îşi indice genul.
Să deseneze omul cu principalele elemente
(cap, trunchi, membre şi unele amănunte: ochi,
nas, gură, urechi, păr, îmbrăcăminte).
Să localizeze dreapta-stânga, sus-jos în raport
cu propriul corp.
Să arate urechea dreapta-stânga, ochiul dreptstâng, mâna dreaptă-stângă, piciorul dreptstâng.
Să execute mişcări variate pe baza unor
comenzi verbale.
Să manifeste încredere în sine-alţii.
Să aibă motivaţie pentru activităţile didactice.
ABILITĂŢI MOTORII GENERALE
Să stea pe ambele picioare efectuând mişcări
ale mâinilor (întinse, lateral, în faţă, în sus).
Să rotească braţele “morişcă” înainte şi înapoi.
Să închidă şi să deschidă sincronizat
palmele/pumnii.
Să ridice degetele (după demonstraţie) având
palmele pe masă cu degetele răsfirate.
Să pună unele peste altele mai mult de patru
cuburi (care nu se îmbină) fără să cadă.
Să joace „locul palmelor” din ce în ce mai
repede, cu un interlocutor.
DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII DE
ORGANIZARE A CONDUITELOR ŞI
STRUCTURILOR PERCEPTIV-MOTRICE
Să recunoască/să identifice forme simple, după
arătarea modelului: pătratul, cercul, triunghiul,
dreptunghiul.
Să diferenţieze sus/jos, faţă/spatealături/lângă.
Să diferenţieze dreapta/stânga, înainte/înapoi.
Să diferenţieze: mare, mic, mijlociu, înalt,
scund, lung, scurt.
Să diferenţieze: greu-uşor, mult/puţin
Să fie capabil de a observa şi denumi obiecte.
Să reproducă diferite elemente grafice.
NIVELUL DE ORGANIZARE AL ACŢIUNILOR

NIVEL DE REALIZARE
BUN
MEDIU SLAB

OBSERVAŢII

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Să efectueze după model mişcări complexe ale
mâinilor, rotiri, îndoiri, mototoliri.
Să înşireteze şi să desşireteze.
Să încheie şi să descheie nasturi şi copci
Să se îmbrace şi să se dezbrace singur.
Să facă construcţii uşoare din cuburi cu diverse
tipuri de îmbinări – după modele.
Să taie cu foarfecele după contur
Să fie capabil să execute diferite lipiri de
diferite complexităţi
Să bată un cui cu ciocanul.

Grilă adaptată după: Radu, Ulici, (2003)
1.

Profesor itinerant, CSEI Mediaș
E-mail: cucerzan.clasico@yahoo.com
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Terapia logopedică a rinolaliei deschise
Mirela BUTTA1
Abstract
The general purpose of speech and language therapy, concerning rhinolalia, is removing the nasality from
speech by developing a functional breathing ability, differentiating between nasal and oral breathing through
the correct use of the epiglottis-laryngeal mechanism of closing.
In the case of the functional open rhinolalia, it is recommended the speech and language therapy to ensure
the development of a correct articulator basis.
The speech therapy exercises are aiming especially the mobility of the velum and the coordination of the
phonoarticulatory organs (for the mobility of the velum there are recommended exercises of blowing into
different objects because the air under pressure is acting as a good massage for the velum; exercises done by
blocking one nostril and trying to breathe; exercises of frequent deglutition of slight quantities of liquids).
The next stage of the therapy will be based on differentiating between the oral and the nasal breathing, on
increasing the respiratory volume and precision and on prolonging the time of breathing out in verbal
production.
After gaining control over the phonoarticulatory organs and the velum, phonetic exercises need to be
implemented. It is important to put a great emphasis on the special gymnastics of each organ and on
exercises of oral conduction of the respiratory wave. The sound producing must be obtained by using games
and play therapy background.
Key words: open rhinolalia, voice dysfunction, speech and language therapy, nasality,

hipernasality

Rinolalia
Rinolalia este o tulburare de limbaj care
poate fi definită prin prisma combinării
unei tulburări de pronunţie (tulburare la
nivelul fonetic-fonologic al limbajului), cu
o tulburare de voce (tulburarea de voce
presupune nazalizarea excesivă sau lipsa
nazalizării) (Bodea Haţegan, 2016).
Din punct de vedere etimologic, noţiunea
de rinolalie derivă din cuvintele greceşti:
rhi, „rhinos” care înseamnă nas şi „lalia”
care înseamnă vorbire. Potrivit unei
traduceri directe, noţiunea desemnează
vorbirea pe nas (Moldovan, 2006).
În literatura de specialitate apar mai
multe clasificări ale rinolaliei. Clasificarea
realizată de către Nor Karamuzaman Esa
(Moldovan, 2006) împarte această
tulburare în două clase:
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 Rinolalia închisă (clausa), caracterizată
prin
hiponazalizare,
presupune
afectarea sonantelor nazale m şi n,
vorbirea având o rezonanţă gravă;
 Rinolalia
deschisă
(aperta),
caracterizată prin hipernazalizare.
Această
tulburare
presupune
distorsionarea tuturor consoanelor şi
uneori chiar şi a vocalelor.
 După opinia lui Guţu (1976):
 Rinolalia deschisă (aperta), apare
atunci când unda expiratorie se scurge
pe cale nazală şi în pronunţia
sunetelor
orale.
Hipernazalizarea
presupune creşterea rezonanţei nazale
a vocii, aspect asociat cu cu o funcţie
velo-faringiană deficitară (lipsă de
separare a celor două cavităţi: cea
orală şi cea nazală);

 Rinolalia închisă (clausa), apare în
cazurile când în pronunţia sonantelor
nazale „m” şi „n” aerul expirator este
obturat total sau parţial, de diferite
obstacole existente pe căile nazale,
cum ar fi vegetaţiile adenoide, polipi,
cornete
nazale,
etc.
Pronunţia
consoanelor „m” şi „n” fiind afectată,
în timp ce celelalte sunete sunt
pronunţate corect;
 Rinolalie mixtă, în timpul pronunţiei
unda de aer se elimină pe cale nazală,
dar şi pe traiectul bucal (Moldovan,
2006).

Rinolalia deschisă
Rinolalia deschisă este de două tipuri:
organică şi funcţională.
Rinolalia deschisă organică – poate fi
provocată de diversele paralizii ale
vălului palatin (centrale – este afectată
doar vorbirea sau periferice – apar şi
tulburarea
de
deglutiţie).
De
asemenea, această tulburare este
generată şi de diverse malformaţii
congenitale
ale
vălului
palatin
(provocate de infecţii cronice şi infecţii
virale în perioada intrauterină, radiaţii,
o incompatibilitate a factorului RH,
tulburări ale tiroidei mamei sau
consangvinitate, vegetaţii adenoide
(după extirparea acestora rinolalia
organică de tip închis se transformă în
rinolalie funcţională de tip deschis) şi
de despicături congenitale ale vălului
palatin.
 Rinolalie deschisă funcţională - este
generată de o mobilitate destul de
diminuată a vălului palatin, de
tulburări respiratorii sau de o slabă
mobilitate la nivelul muşchilor
faringo-nazali
(nu
se
reuşeşte
închiderea căii curentului de aer,
înspre cavitatea nazală). Acest tip de
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este mult mai uşoară decât rinolalia
deschisă organică.
Depistare
Depistarea acestui tip de tulburare a vocii
poate fi realizată prin mai multe
modalităţi:
 Percepţia auditivă a tulburărilor;
 Pronunţarea cuvintelor care conţin
sunete orale sau nazale, în timpul
pronunţiei se prind fosele nazale între
degetul mare şi arătător. Dacă fosele
nazale vibrează în timpul pronunţiei
sunetelor orale este o rinolalie
deschisă. Dacă nu vibrează la
pronunţia sunetelor nazale este o
rinolalie închisă.
 În timpul pronunţiei sunetelor orale
sau nazale sub nări se pune o oglindă.
Dacă la pronunţia cuvintelor cu sunete
nazale oglinda nu se abureşte avem o
rinolalie închisă. În cazul pronunţiei
cuvintelor cu sunete orale oglinda se
abureşte este o rinolalie deschisă.
 În timpul respiraţiei copilul este rugat
să deschidă gura. Dacă în acest timp
vălul palatin se ridică este o rinolalie
închisă funcţională.
 Se umflă obrajii cu limba scoasă între
buze, astfel încât aerul să nu se scurgă
pe nas. Imposibilitatea reţinerii aerului
în cavitatea bucale indică o rinolalie
deschisă (Bodea Haţegan, 2016).
Simptomatologia
Poate fi foarte diversă fiind influenţată de
mai mulţi factori: nivelul de dezvoltare
psihică, mediul social, cauzele tulburării
de voce, momentul şi rezultatele
intervenţiei chirurgicale, personalitate.
În ceea ce priveşte pronunţia:
 Pierderea aerului nazal produce
modificarea presiunii intraorale, apare
o asimergie de contracţie a vălului

palatin şi a limbii, aceasta prezintă o
poziţie posterioară deplasându-se
punctul de articulare pentru siflantele
S-Z şi linguodentale.
 R este pronunţat alterat din cauza
scurgerii nazale a aerului fonator care
nu mai are forţa să producă vibraţia
limbii.
 Consoanele explozive B, P, C, G sunt
înlocuite cu un zgomot glotic.
 Sunetele F şi V sunt mai puţin afectate,
în cazul pronunţiei acestora apar
grimasele faciale.
 Vocalele sunt pronunţate mai voalat,
șters. Cele mai afectate sunt A şi I, care
se pronunţă cu cea mai mare ridicare a
vălului palatin.
 Apar tulburări de ritm şi fluenţă
datorită consumului mare de aer.
 Respiraţia are un ritm mai alert şi
insuficient ca volum.
Terapia logopedică
Etapele terapiei rinolaliei deschise sunt:
preoperatorie, postoperatorie.
Terapia logopedică preoperatorie:
 Educarea respiraţiei diafragmale;
 Diferenţierea respiraţiei nazală şi
orală:
 Activarea naturală a sfincterului
nazofaringian:
 Dezvoltarea praxiei orale;
 Dezvoltarea pronunţiei consoanelor şi
vocalelor deficitare.
 Terapia logopedică postoperatorie:
 Stimularea vălului palatin (prin masaj
sau gimnastică);
 Diferenţierea respiraţiei;
 Antrenarea musculaturii articulatorii;
 Antrenarea vocii;
 Terapia tulburărilor de pronunţiei.
Obiectivul general al terapiei în rinolalie
este înlăturarea nazonanţei din vorbire
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prin formarea şi dezvoltarea respiraţiei
corecte, cu inspir nazal, expir bucal şi
folosirea corectă a mecanismului epigloto
– laringian de închidere (Tobolcea, 2009).
Pentru a ilustra specificitatea tabloului
rinolalic, a demersului de evaluare și
intervenție în cazul acestei tulburări de
pronunție, detaliem un caz.
Studiu de caz

Date anamnestice
P. D. este un copil cu vârsta de 4 ani. S-a
născut dintr-o sarcină cu o evoluție
normală. Nașterea a avut loc la termen.
Deprinderile sale motrice, de
limbaj și abilitățile sale cognitive au
cunoscut o dezvoltare firească. P. D. are
un frate, în vârstă de 10 ani. Familia este
implicată în dezvoltarea lui astfel încât P.
D. prezintă o bună socializare și multe
abilități care reprezintă o bază pentru un
program terapeutic.

Date medicale
Din informațiile oferite de mamă nu este
un copil bolnăvicios. Nu prezintă
afecțiuni medicale cronice și nici nu
urmează un tratament medicamentos de
durată.

Evaluarea logopedică
Pentru
evaluarea
componentelor
anatomice
implicate
în
actul
fonoarticulator s-a utilizat o grilă de
investigare
a
structurării
acestor
componente (Peterson-Falzone, TrostCardamone, Karnell, Hardin-Jones, 2006;
Bodea Haţegan, 2016).
Auzul fonematic a fost evaluat cu ajutorul
fişei de diferenţiere fonematică (Bejan,
Drugaş, Hărdălău, 2009).
Pentru evaluarea inteligibilităţii vorbirii sa utilizat scala Speech Intelligibility
Rating Scale-SIR (Bakhshaee, Ghasemi,

Shakeri, Razmara Tayarani, Tale, 2007;
Bodea Haţegan, 2016).

sens (sortări după
aprecieri cantitative).

De asemenea au fost utilizate modalităţi
subiective de evaluare a tulburării de
voce.

Deși la început nu prezenta un expir
suficient de puternic pentru a susține
pronunția după câteva ședințe respirația
este mai echilibrată. Auzul fonematic este
în formare. În urma evaluării abilităților
de diferenţiere fonematică cu ajutorul
fişei elaborată de Bejan, Drugaş,
Hărdălău, (2009), se observă dificultăţi de
diferenţiere
a
paronimelor
şi
a
logatomilor. Spre exemplu, copilul
întâmpină dificultăți de diferențiere „şocjoc” (copilul pronunță „şoc-şoc”), „pababapa” ( copilul pronunţă „papa- baba”).

Evaluarea logopedică a fost realizată cu
ajutorul „Kit de evaluare logopedică”, de
Laura Hărdălău şi Loredana Bejan (2014).

Rezultatele evaluării logopedice
Motricitatea generală și fină sunt
funcțional dezvoltate. Nu au fost
identificate dificultăți de coordonare
motorie, nici semne de afectare
neurologică. Tonusul muscular este unul
crescut, copilul implicându-se activ în
sarcinile de manipulare și coordonare
motorie (jocuri cu piese de lego, incastre,
jocuri de înșirat mărgele, jocul de
înșiretat etc.).
Motricitatea aparatului fono-articulator
prezintă o hipotonie la nivelul limbii și la
nivelul vălului palatin (datorită obturării
căilor nazale-polipi, în urma extirpării
acestora rinolalia închisă s-a transformat
în rinolalie deschisă). Din punct de
vedere psihomotric (coordonarea ocolomotorie, schemă corporală, conduite
perceptiv-motrice,
orientare/organizare/structurare spațiotemporală) prezintă o coordonare
dinamică a mâinilor, identifică poziția
unor obiecte în raport cu propriul corp
sau a corpului în raport cu alte obiecte,
identifică și discriminează culori, mărimi
și forme, cunoaște majoritatea noțiunilor
temporale (mai puțin lunile anului și
ceasul), recunoaște succesiunea și poate
ordona
imaginile
corespunzătoare
secvențelor dintr-o activitate cotidiană.
Este formată capacitatea de discriminare
a
caracteristicilor
perceptive
ale
obiectelor (dimensiune, formă, mărime,
poziție), prezintă o bună capacitate de
interpretare a stimulilor externi și
integrare a informaților în structuri cu
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diferite

criterii,

Uneori
prezintă
o
instabilitate
psihomotrică
care
influențează
și
achiziția și dezvoltarea limbajului,
instabilitate manifestată prin slaba
capacitate de concentrare a atenției.
Evaluarea logopedică a evidențiat o
dislalie
polimorfă
cu
pronunția
defectuoasă a sunetelor siflante și
șuierătoare, acestea sunt pronunțate
interdental (s-z-ș-j), alveopalatalele t-ț-l
sunt pronunțate cu dificultate, de
asemenea frecvent interdental. Vibranta r
este omisă în pronunție.
În
urma
evaluării
componentelor
aparatului fonoarticulator s-a constatat
faptul că P.D prezintă un palat ogival, o
slabă motricitate a vârfului limbii, lipsă a
incisivilor superiori și inferiori, deoarece
P.D. este în perioada schimbării dentiției
(cauze fiziologice).
Evaluarea inteligibilităţii vorbirii, pe baza
scalei mai sus menţionate, îl situează pe
P.D. La nivelul 3 - vorbirea persoanei
rinolalice este parţial inteligibilă pentru
un ascultător familiarizat şi care
compensează prin experienţele sale
lingvistice şi de comunicare ceea ce nu
percepe de la interlocutorul său.
Rinolalia deschisă, pierderea aerului în
cazul pronunțării sunetelor orale (doar m

și n sunt nazale și sunt sunetele mai puțin
afectate de această tulburare), este mai
pregnantă la pronunția vocalelor, dar
apare și la pronunția consoanelor.

Diagnostic logopedic
În urma derulării procesului de evaluare,
diagnosticul logopedic formulat este cel
de rinolalie deschisă funcţională şi dislalie
polimorfă. Tulburarea de pronunție este
însoțită
de
tulburare
de
voce,
caracterizată prin hipernazalizare. Pe o
scală de la 0-5 nivelul hipernazalizării
este de nivel 4, ceea ce înseamnă că
vorbirea este semnificativ afectată, acest
aspect contribuie la scăderea nivelului
inteligibilității și îi influențează negativ
relațiile sociale ale copilului, inserția în
grădiniţă și performanța educațională.

Terapia logopedică
Terapia logopedică va debuta cu
gimnastica aparatului fono-articulator,
urmărindu-se formarea şi consolidarea
mişcărilor necesare articulării corecte a
sunetelor şi diminuarea nazalizării.
Antrenarea grupelor musculare implicate
în actul fonoarticulator va fi realizată prin
creşterea tonusului muscular şi a
flexibilităţii grupelor musculare implicate
atât în articularea funcţională, cât şi în
realizarea unei respiraţii corecte (Anca,
2002):
 antrenarea,
prin
imitaţie,
a
musculaturii implicate în respiraţie şi
articulare, prin jocuri de mişcare a
buzelor, a obrajilor şi a limbii,
urmărind
creşterea
funcţiei
musculaturii;
 exerciţii pentru dezvoltarea muşchilor
de la nivelul vălului palatin, relaxarea
muşchilor laringieni şi eliminarea
timbrului nazal (fredonarea unei
melodii, bâzâitul, gargara, sforăitul),
exerciţii pentru întinderea şi exersarea
palatului moale (inspir şi expir în
poziţia căscatului, emiterea unui sunet
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în poziţia căscatului), exerciţiu pentru
mişcarea conştientă a palatului moale
(observarea mişcărilor vălului într-o
oglindă, pronunţând „a – a –a” cu gura
larg deschisă relaxând palatul după
fiecare sunet, ţinerea aerului sub
presiune în gură, umflând obrajii şi
aruncând aerul cu explozie printre
buze, suflul bucal cu nasul închis,
deschizând treptat căile nazale, în aşa
fel încât forţa curentului de aer
respirat să menţină direcţia bucală,
emisia aerului pe cale orală şi nazală
alternativ,
exerciţii
pentru coordonarea şi sincronizarea
muşchilor vălului palatin şi ale
muşchilor folosiţi pentru articulare în
cadrul
pronunţiei
consoanelor
(pronunţarea consoanei „p” izolat,
continuând
cu
alte
consoane
explozive, singure, şoptit, din ce în ce
mai repede, se continuă cu voce tare,
apoi combinat cu vocale, integrarea
consoanelor în grupuri de vocale,
exerciţii pentru mobilitatea buzelor,
obrajilor, limbii (Verza, 2009).
Următoarea etapă a terapiei se va axa pe
diferenţierea respiraţiei orale de cea
nazale, creşterea volumului respirator şi
creşterea
preciziei
respiratorii,
prelungirea expirului în respiraţia verbală
(Bodea Haţegan, 2016):
 pronunţia unei vocale prelungit şi apoi
sacadat pe un expir;
 pronunţia unor serii de vocale pe un
expir („ai-ai-ai”, „au-au-au” etc.);
 formarea şi dezvoltarea expirului oral
prin
formarea
şi
dezvoltarea
abilităților de coordonare a fluxului de
aer prin cavitatea bucală, folosind toţi
muşchii palatali şi faringieni pentru
închiderea sfincterului palato –
faringian (suflarea în jucării care scot
sunete);
 suflarea în lumânare, făcând flacăra să
danseze, suflarea unei mingi din vată
pentru a o direcţiona spre o poartă din
radiere etc.

 pronunţarea pe expir a unei serii de
onomatopee astfel încât la finalul
pronunţiei să mai existe un suflu
expirator (ex.: „oac-oac-oac”).

Modelarea sunetelor vorbirii
Formarea
şi
dezvoltarea
fonematic şi a atenţiei auditive:

auzului

 – exerciţii pentru sesizarea şi
deosebirea pronunţiei nazonante de
cea nenazonantă;
 – exerciţii pentru dezvoltarea atenţiei
auditive (reacţii faţă de ritm, de
tonalitate, de timbru) (Vrăşmaş,
Stănică, 1997).

Educarea sistematică a vorbirii:
 coordonarea
şi
sincronizarea
mişcărilor vălului palatin şi a
muşchilor folosiţi în articularea
sunetelor. Se va urmări corectarea
fiecărui sunet vocal şi consonant;
 exerciţii pentru însuşirea articulării
tuturor vocalelor şi consoanelor,
pronunţând iniţial, cu nasul obturat,
apoi liber, prin imitaţie în faţa oglinzii;
 exerciţii pentru inhibarea, înlăturarea
deprinderilor greşit dobândite prin
elaborarea analitică a mişcărilor
necesare
articulării
corecte
a
sunetelor,
asocierea
mişcărilor
musculare cu noi impresii senzoriale,
auditive,
kinestezice,
tactile,
stabilizarea
sau
automatizarea

tipurilor motorii şi senzoriale nou
dobândite şi folosirea lor corectă în
vorbirea curentă, folosirea expirului
bucal, nazal în funcţie de sunet, silabă,
formarea tonalităţii;
 exerciţii
pentru
corectarea
expresivităţii feţei şi rezonanţei bucale
prin emisie intensă bucală, punând în
activitate sincronă toate elementele
aparatului fonator;
 creşterea debitului în pronunţie de la
sunet, la cuvânt – propoziţie – frază;
 exerciţii de respiraţie în funcţie de
cuvinte, propoziţii folosind la început
vorbirea repetată;
 rostiri rapide la început cu pauze după
fiecare cuvânt, apoi tot mai rapide,
eliminând
treptat
pauzele,
dar
respectând
claritatea
pronunţiei
(Anca, Haţegan, 2008).
Automatizarea abilităților articulatorii
corecte în vorbirea curentă. Se va urmări
exersarea vorbirii corecte folosind
recitările de versuri, povestirea expresivă,
conversaţia, interpretări de roluri etc.
(Jurcău, 2003).
Propunem în tabelul 1 o condensare a
datelor culese pe parcursul a doi ani de
abordare logopedică. Evaluările au fost
realizate la intervalul de 6 luni pentru a se
asigura monitorizarea corectă a evoluției
copilului

Tabel 1. Condensarea datelor evaluărilor și reevaluărilor abilităților verbale ale copilului
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Evaluare

Motricitate
generală şi
fină

Motricitatea
aparatului
fonoarticulator

Respiraţie

Auz
fonematic

Pronunţie

Nazalizare

Evaluare
iniţială

Sunt
dezvoltate
din punct de
vedere
funcţional.

Prezintă
o
hipotonie
la
nivelul limbii și
la
nivelul
vălului palatin.

Este de tip
toracic,
nediferenţiat.

Prezintă
dificultăţi de
diferenţiere a
consoanelor
surde de cele
sonore (p-b, td)
şi
a
consoanelor cu
acelaşi punct
de articulare
(s-z, ş-j).

Diagnosticul este
de
dislalie
polimorfă
cu
pronunția
defectuoasă
a
sunetelor siflante
și
șuierătoare,
acestea
sunt
pronunțate
interdental (s-zș-j),
alveopalatalele t-

Pe o scală de la
0-5
nivelul
hipernazalizării
este de nivel 4,
ceea
ce
înseamnă
că
vorbirea
este
semnificativ
afectată.

ț-l
sunt
pronunțate
cu
dificultate,
de
asemenea
frecvent
interdental.
Vibranta r este
omisă
în
pronunție.
Evaluare
la 6 luni

Evaluare
la 1 an

Evaluare
la 1 an şi
6 luni

Evaluare
la 2 ani
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Sunt
dezvoltate
din punct de
vedere
funcţional

Sunt
dezvoltate
din punct de
vedere
funcţional

Hipotonia
la
nivelul vârfului
limbii
este
îmbunătăţită,
subiectul
reuşeşte
prin
cântec
să
pronunţe corect
sunetul L în
structura LALA-LA.
Limba prezintă
o
motricitate
funcţională
pentru
pronunţie.
Sunt exersate
exerciţii pentru
întărirea
musculaturii
vălului palatin
(gargară cu apă,
cu capul pe
spate
se
pronunţă vocale
prelung
sau
sacadat).

Este de tip
toracic uşor
diferenţiat.

Cu
suport
concret
(imagini)
reuşeşte
să
diferenţieze
consoanele
surde de cele
sonore.

Sunetul S este
consolidat şi în
etapa
de
diferenţiere cu
sunetul Ş care
este consolidat la
nivel de cuvânt.

Hipernazalizare
a este tot la
nivelul 4 –
nazalizarea
afectează atât
vocalele, cât şi
unele consoane.

Respiraţia
este
puţin
diferenţiată,
unda
expiratoare
apare şi pe
cale
nazală
concomitent
cu cea orală.

Copilul
reuşeşte
cu
uşurinţă
să
realizeze
probele
de
diferenţiere
fonematică (la
nivel de sunet,
silabă, cuvânt).

Sunetele S, Ş şi
L
sunt
automatizate.

Hipernazalizare
a este la nivelul
3- sunt afectate
doar vocalele.

Reuşeşte să
stingă
lumânarea,
dar pierde aer
şi pe cale
nazală.

Sunetele Z, J şi T
sunt consolidate
la
nivelul
cuvântului.
Sunetul R este în
etapa de emitere.

Sunt
dezvoltate
din punct de
vedere
funcţional

Motricitatea
vălului palatin
este
îmbunătăţită.
Narinele
vibrează
(în
poziţia cu capul
pe spate) doar
la vocalele E şi
I.

Respiraţia
este
diferenţiată.
Reuşeşte să
realizeze
exerciţiile de
inspir-expir
corect.

Probele pentru
auz fonematic
nu
ridică
dificultăţi, sunt
corect
realizate.

Sunetele S-Z, ŞJ, T şi L sunt
automatizate.

Sunt
dezvoltate
din punct de
vedere
funcţional

Motricitatea
vălului palatin
este
mult
îmbunătăţită.
Narinele
vibrează doar la
vocala I.

Respiraţia
este
diafragmală
şi
diferenţiată.

Probele pentru
auz fonematic
nu
ridică
dificultăţi, sunt
corect
realizate.

Sunetele S-Z, ŞJ, T-Ţ-L sunt
automatizate.

Sunetul R este în
etapa
de
consolidare.

Sunetul R este în
etapa
de
diferenţiere.

Hipernazalizare
a este la nivelul
2- este evidentă
la vocalele E şi
I, fără să apară
și
distorsionarea.

Hipernazalizare
a este la nivelul
1aproape
insesizabilă, nu
influenţează
semnificativ
inteligibilitatea
vorbirii. Ajunge
totuşi la nivelul
2 sau 3 pe fond
de oboseală.

Recomandări:
1.

2.

3.

Continuarea programului terapeutic
logopedic pentru automatizarea
tuturor sunetelor corectate.
Realizarea
exerciţiilor specifice
pentru menţinerea nivelului 1 sau
chiar corectarea totală în ceea ce
priveşte nazalizarea.
Menţinerea legăturii cu terapeutul şi
cadrele
didactice
pentru
automatizarea nivelului atins în
corectare.

Concluzii
Rinolalia deschisă este un tabloul
patologic complex, un tablou pentru care
atât demersul logopedic de evaluare, cât
și cel de intervenție trebuie atent
proiectat și monitorizat.
În anumite cazuri recuperarea este mai
facilă, în timp ce în alte cazuri demersul
terapeutic este particularizat de o serie de
sincope, regrese și stagnări. Este evident
că în activitatea recuperatorie părintele
reprezintă un pion activ al echipei de
lucru, alături de logoped şi cadrele
didactice din grădiniță. De asemenea,
colaborarea cu medicul ORL și
monitorizarea medicală atentă este un alt
criteriu care poate asigura eficiența
demersului terapeutic și reducerea
timpului de desfășurare a programului
terapeutic.
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Etiologia şi caracteristicile tulburărilor specifice de limbaj
Oana PREDA1
Abstract:
The etiology and the characteristics of specific language impairment. After “Mapping Theories”, with
integrative and systemic perspective, the developmental language impairment involve the different deficits
and disorders: a) the deficits of auditory processing and speech perception; b) the deficits of perception and
awareness of phonemes; c) specific phonological deficit hypothesis; d) phonological memory deficits; e) the
limitations in working memory capacity; f) the deficits of language memory circuits. This different deficits
and disorders have the impact on lexical and morphological learning in the context of language impairment
Keywords: specific language impairments, speech and language disorders, phonological
disorders.

Ipoteze referitoare la etiologia tulburărilor
specifice de limbaj
Complexitatea tablourilor ale tulburărilor
specifice ale limbajului şi neelucidarea
etiologiei acestora până în prezent au
condus la dificultatea găsirii de către
cercetători a unor ipoteze explicative
concordante, astfel încât aceste ipoteze
merg de la un deficit non-lingvistic legat
de percepţia auditivă, până la deficitele de
limbaj specifice dezvoltării morfosintactice (Ziegler şi colaboratorii, 2005;
Parisse, Maillart, 2009). În cele ce
urmează prezentăm cele mai edificatoare
teorii şi ipoteze explicative referitoare la
cauzalitatea şi caracteristicile tulburărilor
specifice de limbaj.

Ipoteza unui deficit în tratarea temporală a
secvenţelor auditive
Conform acestei ipoteze (Tallal, Piercy,
1997; Tallal, 1980) copilul cu tulburări
specifice de limbaj prezintă o mare
dificultate în discriminarea fină a
secvenţelor auditive. Aceasta are ca efect
apariţia unei dificultăţi de construire a
reprezentărilor fonologice complete şi
precise, generând apoi dificultăţi de
înţelegere şi/sau de exprimare verbală la
nivel lexical şi sintactic. Teoria lui Tallal şi
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Piercy a fost criticată, considerându-se că
este insuficientă pentru explicarea
cauzelor tulburărilor specifice de limbaj.
Astfel, s-a demonstrat că unii copii cu
aceste tulburări nu prezentau dificultăţi
în discriminarea secvenţelor auditive
(Balley, Snowling, 2002). De asemenea,
deficitul în tratarea temporală a
informaţiilor auditive nu este suficientă
pentru a explica varietatea observată în
populaţia de copii cu tulburări specifice
de limbaj (Rosen, 2003).

Teoria deficitului fonologic specific
Ipoteza conform căreia un deficit
fonologic este la originea dislexiei este
susţinută de numeroase date care arată că
atât copiii, cât şi adulţii cu dislexie au
dificultăţi în sarcini care implică
reprezentări sau tratări fonologice:
conştiinţă fonologică memorie verbală de
scurtă durată, denumire rapidă. Conform
acestei teorii, deficitul fonologic ar fi
singura cauză a dislexiei la nivel cognitiv
(Ramus, 2003). Limitele acestei teorii
rezidă în faptul că deficitul fonologic nu
poate să explice prezenţa incontestabilă
la unii dislexici a unui “sindrom senzoriomotor” compus din diverse tulburări
auditive, vizuale şi/sau motorii. Pentru
susţinătorii teoriei deficitului fonologic

specific, acest sindrom senzorio-motor ar
fi o simplă comorbiditate, asociată
dislexiei, dar fără legături cauzale cu
tulburările de lectură.

Ipoteza deficitului memoriei fonologice
Cercetările realizate de Gathercole şi
Baddeley (1993), Baddeley (2003), Ulman
(2004) au pus în evidenţă deficite ale
memoriei fonologice de lucru la copiii cu
tulburări specifice de limbaj, manifestate
prin dificultăţi mai mari decât cele
întâlnite la copiii fără aceste tulburări de
limbaj, prin probe care solicitau repetarea
a unor cuvinte şi a unor pseudo-cuvinte
lungi. Aceşti cercetători propun trei
explicaţii posibile pentru deficitul în
stocarea/reactualizarea
informaţiilor
fonologice. Prima explicaţie: segmentarea
iniţială efectuată de copii este imprecisă;
ca urmare, reprezentările fonologice sunt
puţin discriminabile unele de altele şi
astfel apar dificultăţi ulterioare în
recuperarea lor din memorie. A doua
explicaţie: traseul fonologic stocat în
memoria fonologică de lucru dispare mai
rapid la copiii cu tulburări specifice ale
limbajului. A treia ipoteză: capacităţile de
stocare mnezică a acestor copiii sunt mai
limitate decât cele ale copiilor care nu
prezintă tulburări specifice ale limbajului.
În opinia unor cercetători (Adams,
Gathercole, 2000; Montgomery, 2003)
deficitele memoriei fonologice afectează
achiziția și stocarea noilor itemi lexicali,
precum şi înţelegerea gramaticală. Alţi
cercetători (Ulman, 2004; Parisse,
Mollier, 2008) susţin că deficitele
memoriei fonologice pot coexista cu alte
deficite care pot să îşi pună amprenta
asupra unor sindroame din tulburările
specifice ale limbajului.

Ipotezele propuse de Paul (2007)
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În cadrul modelului explicativ al
tulburărilor specifice de limbaj, Paul
(2007) delimitează două teorii: a) teoria
deficitului de procesare auditivă – care
pune accentul pe disfuncţiile imputului
auditiv şi a impactului negativ al acestora
în procesarea stimulilor verbali şi în
achiziţia limbajului. b) teoria capacităţii
limitate de procesare mnezică – mai ales
de la nivelul memoriei de lucru, dar şi la
nivelul memoriei verbale de lungă durată,
această disfuncţie a procesării mnezice
fiind răspunzătoare pentru anumite
forme de tulburări ale limbajului. După
cum susţine Bodea Haţean (2015) în acord
cu Paul (2007), în contextul tulburărilor
specifice de limbaj pot fi invocate drept
cauze şi leziunile neuronale datorate unor
microsechelarităţii cerebrale.

Ipoteza capacităţilor limitate de tratare a
informaţiilor
Unii cercetători (Johnson, 1994; EllisWeismer, 1996; Adams, Gathercole, 2000)
au susţinut ipoteza unei limitări mai
generale a capacităţilor mnezice şi de
tratare a informaţiilor pentru a interpreta
tulburările specifice de limbaj ale copiilor.
Astfel, ei consideră că aceşti copii au
dificultăţi şi în diferite arii cognitive nonverbale, cu impact asupra tulburărilor
specifice ale limbajului. Ipoteza unei
limitări a capacităţilor de tratare a
informaţiilor presupune că natura
specifică a materialului verbal este mai
puţin importantă decât modul în care
acesta este tratat pe plan cognitiv (Kail,
Salthouse, 1994).
Alți cercetători (Ulman, 2001; Ulman şi
Pierpont, 2005) consideră că tulburările
specifice de limbaj se pot datora unei
deficit al funcţiei procedurale implicată în
tratarea cognitivă a informaţiilor verbale.
Ulman (2001) a propus un model
declarativ-procedural
explicativ
al

lexiconului mintal şi al gramaticii care
asigură funcționalitate itemilor din
lexiconul mental. Considerăm că acest
model este util pentru a înţelege unele
caracteristici ale disfuncţiilor lingvistice
prezentate de copiii cu tulburări specifice
de limbaj.
Ellis-Wiesmer (1996), Lahey, Edwards
(1996), Leonard (2009), Majeurs şi
colaboratorii (2009) subliniază faptul că
pentru
înţelegerea
caracteristicilor
tulburărilor specifice de limbaj este
necesară o abordare din trei perspective.
Astfel, interpretarea tulburărilor specifice
de limbaj bazată pe spaţiu presupune
existenţa unei restricţii la nivelul
capacităţii de stocare în memorie.
Abordarea bazată pe sarcina cognitivă şi
pe funcţia cognitivă implicată presupune
o incapacitate de a completa o sarcină
cognitivă din cauza lipsei sau insuficienţei
resurselor. Interpretarea bazată pe analiza
timpului evocă o limitare a rapidităţii de
tratare a informaţiilor, copiii cu tulburări
specifice ale limbajului fiind mult mai
lenţi decât cei care nu prezintă o
asemenea tulburare. Rapiditatea şi
eficacitatea tratării informaţiilor are un
important impact la nivelul capacităţilor
mnezice,
asupra
învăţării
şi
performanţelor şcolare (Just, Carpenter,
1992; Johnson, 1994; Hoffman, Gilliam,
2004; Leonard, 2009).
Majeurs şi colaboratorii (2009), în
tentativa de explicare a dificultăţilor
întâmpinate de copiii cu tulburări
specifice de limbaj, datorită limitării
memoriei de lucru, sugerează că aceste
dificultăţi sunt date de o ineficacitate în
tratarea cognitivă. Datorită insuficienţei
resurselor cognitive, copiii cu tulburări
specifice de limbaj au dificultăţi în
tratarea simultană a formei fonologice a
morfemelor şi a funcţiei gramaticale
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(Sanchez şi colaboratorii, 2009). În
diferite condiţii experimentale copiii cu
tulburări specifice de limbaj au dovedit că
prezintă resurse cognitive limitate, astfel
încât cel mai afectate sunt morfemele ale
căror caracter fonetic este mai puţin
proeminent (Adams, Gathercole, 1996,
2000; Leonard, 2009).

Teoria procesului de „mapping” (de formare
a unor “hărţi lingvistice”)
Conform opiniei susţinută de Chiat
(2001), cel mai important în dezvoltarea
limbajului este procesul de „mapping”,
definit ca procesul cu ajutorul căruia
copilul
formează
şi
dezvoltă
corespondenţe între segmentele semantice
şi segmentele fonologice.
Cercetările (Ramus şi colaboratorii, 2000;
Nader-Grosbois, 2006) au arătat că de
timpuriu copiii sunt foarte sensibili la
proprietăţile lingvistice ale anturajului şi
mai ales la aspectele prozodice ale
vorbirii. Aceste capacităţi manifestate
precoce, de la naştere, sunt cruciale
pentru perioadele ulterioare, când copiii
încep să decupeze fluxul sonor bazânduse și pe prozodia vorbirii. Astfel, copiii
mici ajung, în mod progresiv, să
segmenteze vorbirea, să descopere
frontierele cuvintelor, silabelor şi în final
ale
fonemelor,
construindu-şi
reprezentări fonologice şi semanice.
Asamblând aceste două tipuri de
reprezentări stocate în lexicul său mintal,
copilul va dezvolta hărți lingvistice care îi
vor permite să producă şi să înţeleagă
limbajul oral. Pentru a elabora aceste
hărţi lingvistice copilul este obligat să
decupeze, să segmenteze continuumul
sonor în unităţi („chunks”) care au sens şi
să asambleze aceste unităţi („chuncks”) în
reprezentări
fonologice.
Această
procedură este complexă, iar copilul cu
tulburări specifice de limbaj trebuie sa

utilizeze diferiţi indici (aspecte ritmice şi
prozodice, pauze etc.) pentru a descoperi
„frontierele” cuvintelor, silabelor şi mai
târziu ale fonemelor. Chiat (2001)
consideră că teoria procesului de
„mapping” completează teoria deficitului
fonologic, teorie pe care o consideră ca
având valenţe explicative majore în
privinţa cauzelor care duc la apariţia
tulburărilor specifice de limbaj. Astfel,
Chiat (2001, p. 113) subliniază faptul că
„tulburările de limbaj provin dintr-un
deficit în tratarea fonologică şi din
ruptura ulterioară de procedura de
„mapping” de-a lungul căreia structura
cuvintelor şi a frazelor este stabililă”.
Explicaţia furnizată de teoria „mappingului” privind cauzele apariţiei tulburărilor
de limbaj sprijină ipoteza fonologică şi o
plasează într-o poziţie avantajoasă în
raport cu ipoteza deficitului gramatical şi
ipoteza capacităţilor limitate de tratare a
informaţiilor. Astfel, deficitele observate
la copiii cu tulburări specifice ale
limbajului rezultă din deficitul în tratarea
fonologică, care are repercusiuni negative
în
ceea
ce
priveşte
dezvoltarea
competenţelor lexicale şi gramaticale.
Deficitul în tratarea vorbirii afectează
dezvoltarea reprezentărilor fonologice,
care la aceşti copii rămân deficitare, ceea
ce provoacă dificultăţi în achiziţia
morfologiei şi sintaxei.
Abordări critice ale ipotezelor referitoare la
tulburările specifice de limbaj
Pe bună dreptate, subliniind necesitatea
unei abordări integrative, Plaza (2004, p.
465) afirmă că nicio teorie şi nicio ipoteză
explicativă referitoare la tulburările
specifice ale limbajului nu trebuie
exclusă, dar nici admisă în mod exclusiv.
Însă consideră că ipoteza deficitului
fonologic pare a fi cea mai acceptabilă,
această disfuncţie intervenind în toate
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celelate ipoteze explicative. Acest fapt a
fost remarcat şi de Bishop (1992), care a
examinat şase factori etiologici care pot fi
implicaţi în manifestarea tulburărilor
specifice de limbaj. Factorii etiologici
potenţiali luaţi în studiu au fost: a)
leziunile neurologice; b) deficitul de
pronunţie; c) deficitul auditiv; d)
tulburările funcţiei semiotice; e) slaba
capacitate de tratare a informaţiei; f)
deficitele de la nivelul strategiilor de
învăţare.
Concluzia pe care a desprins-o Bishop
(1992) a fost că deşi niciunul dintre aceşti
factori, luaţi în mod izolat, nu permite
explicarea cu precizie a tulburărilor
specifice de limbaj, totuşi valenţe
explicative mai mari le are fonologia, care
este factorul comun în toate celelalte
teorii şi ipoteze. În mod evident,
fonologia nu trebuie considerată în
manieră globală şi unitară, ci în diferitele
sale funcţii - lingvistice, mnezice şi
cognitive - care o compun.
Conform teoriei fonologice, cauza
tulburărilor specifice de limbaj rezidă cu
siguranţă în tulburarea de procesare
fonologică. Această tulburare interferează
cu învăţarea contrastelor şi regularităţilor
fonologice ale limbii pe care copilul o
învaţă, astfel încât este împiedicată
dezvoltarea unor reprezentări fonologice
suficient de specifice. Un deficit lingvistic
care pare a fi „pur” la plecare, va avea
consecinţe pe plan cognitiv, respectiv al
mecanismelor mnezice implicate în
învăţarea limbajului. Atunci când copilul
învaţă cuvinte noi, el utilizează limbajul
în dimensiunea fonologică, intervenind
mecanisme mnezice. O tulburare specific
fonologică va perturba dezvoltarea
lexicală, cu consecinţe semantice şi
cognitive ce pot fi prevăzute. În sfârşit, o
problemă fonologică la nivel perceptiv,

limitată la început în întregime la acest
registru, va da loc unei tratări insuficiente
a morfemelor, adesea fiind puţin
proeminentă pe plan fonologic. Deci,
deficitul fonologic va avea consecinţe pe
planul dezvoltării morfo-sintactice. Toate
aspectele menţionate mai sus ilustrează
importanţa conştiinţei fonologice în
activităţile cognitive în general – via
memoria verbală -, precum şi implicaţiile
acesteia
în
evoluţia
ansamblului
sistemului lingvistic, lexical şi sintactic al
elevilor.
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Metode de dezvoltare a abilităţilor de scris-citit la copiii cu deficit de atenţie
şi hiperactivitate
Irina GANĂ 1
Abstract
This article is focused on attention deficit hyperactivity disorder and its implication on reading and writing
skills.
The negative implication of attention deficit and hyperactivity on children is reported since the early ages but
they expenad during the school age period, when the parent faces child`s difficulty to adjust his behavior in
the educational setting. Thus, children facing ADHD also face reading and writing difficulties.
In order to prevent reading and writing disorders for 10 children diagnosed with AHDH we compared the
efficacity of two different interventipn programs. Results demonstrated that the intervention program which
combined different approaches from the speech and language therapy area (Meixnar and Sindelar
approaches), in comparison with the intervention program based on the phonetic-analitic-syinthetic method
ensured a higher and more stable level of reading and writing skills for children with ADHD. These results
bring into light the need to adjust and find more flexible ways in order to approach children with ADHD and
also the fact that the implamentation of prevention programs for reading and writing disorders is a necesity
in ADHD context.
Key words: attention deficit hyperactivity disorder-ADHD, reading and writing disorders,
prevention, complementary methods.

Tulburarea hiperkinetică cu deficit de
atenție, ADHD (acronimul sintagmei din
engleză Attention Deficit Hyperactivity
Disorder)
este
o
tulburare
neurodevelopmentală, care afectează mai
ales copiii și se caracterizată prin deficit
de atenţie, hiperactivitate şi impulsivitate,
fiind o tulburare ce se observă, în primul
rând comportamental. Implicațiile acestei
tulburări, în lipsa unei intervenții de
specialitate pot fi de natură psihologică,
socială sau economică (Iancu, 2007).
ADHD (Attention Deficit Hiperactivity
Disorder) este una dintre cele mai
frecvente tulburări comportamentale
întalnite la copii și adolescenti (5% din
copiii de vârstă școlară prezinta
simptome de ADHD - 1-2 copii dintr-o
clasă de 30 de copii), (Vera, 2011).
Definiţia şi criteriile diagnostice ale
deficitului de atenţie cu hiperactivitate au
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suferit numeroase modificări de-a lungul
timpului, datorită schimbărilor apărute în
conceptualizarea acestei tulburări, însă
fundamentul este reprezentat de un
pattern persistent de neatenţie şi/sau
hiperactivitate-impulsivitate.
Sindromul ADHD este observat cel mai
adesea în jurul vârstei de 5 ani şi conform
unor opinii medicale, acesta afectează
mai mult băieţii decât fetele, procentul
fiind de cel puţin 4 la 1.
ADHD se pare că afectează relaţiile
intrafamiliale,
abilităţile
sociale,
achiziţiile academice, părerea şi percepţia
despre sine, statusul între colegi.
Deficitul
în
sfera
atenţiei
şi
hiperactivităţii şi alte manifestări ca
impulsivitatea sau funcţiile executive
deficitare, îi expun pe elevi riscului
performanţei şcolare scăzute. Aceştia îşi
însuşesc mai greu deprinderile de
organizare, planificare, management al

timpului, în comparaţie cu colegii lor,
care nu prezintă astfel de tulburări.

reflectă inteligenţa şi aptitudinile lor
reale.

Există
mai
multe
mecanisme
neuropsihologice candidate în această
tulburare: deficitele funcţiilor inhibitorii
prefrontale, disfuncţia memoriei de lucru
şi a atenţiei selective, deficitul motor sau
de timing, deficienţa statusului energetic
sau
trăsăturile
particulare
de
personalitate. Se postulează un deficit
primar al răspunsurilor inhibitorii, care
afectează toate funcţiile executive,
ducând, în ultimă instanţă, la o
inteligenţă socială scăzută (Barkley,
2002).

S-au realizat numeroase dezbateri privind
relaţia dintre deficitul atenţional şi
tulburările de învăţare, însă există dovezi
concludente ale ratelor considerabil
ridicate ale tulburărilor de învăţare
(dificultăţi
întâmpinate
la
citire,
matematică sau exprimare scrisă) în
rândul persoanelor diagnosticate cu
deficit atenţional (Cantwell şi Baker,
1991).

ADHD este o tulburare ce afectează
funcțiile sistemului cognitiv. Deficitul
cognitiv apare datorită unor disfuncții la
nivelul funțiilor executive, a proceselor
neuropsihologice
care
intervin
în
autoreglare (Barkley, 2002).
Cercetărille arată că 90% dintre copiii cu
ADHD prezintă tulburări de învățare. Ei
aplică greoi cunoștințele pe care le au (
Rief, 1993, Robin, 1998).
Prezentând o varietate de simptome în
domenii
psihofuncţionale
diverse,
simptomele neatenţiei devin cel mai
adesea vizibile odată cu intrarea în clasa
întâi, unde activitatea de învăţare a
copiilor cu sindromul ADHD este
deosebită de activitatea copiilor cu
dezvoltare tipică şi se caracterizează
printr-un comportament problematic.
Cele mai evidente dificultăţi caracteristice
copiilor cu sindromul ADHD se manifestă
în procesul de adaptare la activitatea
şcolară, performanţele lor şcolare nefiind
la nivelul vârstei şi al capacităţilor lor
intelectuale. Astfel, dacă problemele
acestor copii nu sunt observate şi nu se
propune rezolvarea lor, ei vor prezenta
performanţe şcolare slabe, care nu
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Problemele de învățare pot să apară în
mai multe domenii cum ar fi:
 dificultăți în exprimarea oralărăspunde cu întârziere la întrebări și
formulează
propoziții
irelevante,
povestește cu greu întâmplări, prezintă
probleme în a realiza rezumate,
compuneri.
 dificultăți de procesare- determină
citit, scris și calcul matematic lent,
copilul având nevoie de mult mai mult
timp decât restul clasei.
 dificultăți de coordonare a mișcărilor
fine - de cele mai multe ori acești copii
au un scris deformat, prea mic sau
prea mare, sub sau deasupra rândului,
greu de citit. De asemenea, apar
probleme și la realizarea activităților
de la disciplina de abilități practice.
 dificultăți de exprimare scrisă- elevii
cu ADHD prezintă o serie de erori de
ortografie, de punctuație, gramaticale,
nu stăpânesc mecanica scrisului și
organizarea textului.
 dificultăți lexico- matematice- pot fi
neatenți la semnele matematice, la
algoritmii de rezolvare, memorează cu
greu formulele de bază, adaptează cu
dificultate
partea
teoretică
la
rezolvarea propriu-zisă de exerciții, nu
percep textul problemelor, nu pot

extrage datele problemei pentru a o
rezolva.
 dificultăți de înțelegere a textului cititcitesc mecanic, fără a înțelege sensul
celor citite, identifică cu greu locul,
timpul,
personajele,
rețin
și
organizează cu dificultate ordinea
desfășurării
acțiunilor,
prezintă
probleme în a povesti ceea ce au citit,
în a realiza rezumatul, în a extrage
ideile principale. Pot sări anumite
cuvinte, rânduri, expresii. Uită cele
parcurse.

de

Scopul general
Scopul general al acestei lucrări este
proiectarea şi implementarea unui
program de intervenţie terapeutică
pentru formarea abilităţilor de scris-citit
la copiii diagnosticaţi cu hiperactivitate şi
deficit de atenţie de clasa pregătitoare şi
clasa I în vederea prevenirii instalării
tulburărilor de învățare la această
categorie de elevi.

Problematica învățării, implicațiile ei în
viața de zi cu zi, importanța tulburărilor
de învățare și amprenta pe care o lasă
asupra dezvoltărăii ulterioare a copilului
sunt tematici psihopedagogice recurente.
Învăţarea reprezintă un proces complex,
care se petrece la nivelul creierului, care
primeşte, procesează, stochează şi
răspunde la informaţie. Tulburările
specifice de învăţare sunt de natură
neurodevelopmentală și acestea afecteză
procesul de învăţare. Prezenţa acestora
nu este un indicator de inteligenţă
scăzută sau de lipsă de motivare și
implicare în sarcinile școlare (DSM-5).

Programul
logopedic
propus
este
fundamentat de ideea că este necesar să
găsim o modalitate de a asigura progresul
școlar necesar pentru fiecare copil
diagnosticat cu deficit de atenție și
hiperactivitate.

Asincronia în dezvoltarea funcțiilor
psihice de reglare și control, dezvoltarea
aparte a proceselor emoționale și volitive,
particularitățile specifice de personalitate
și
comportament
caracteristice
persoanelor
cu
ADHD
determină
necesitatea aplicării unor programe
educaționale, care la vârsta micii
școlarități să asigure achiziția funcțională
a abilităților de scris-citit și calcul
matematic.

O2. Proiectarea şi aplicarea unui program
de intervenţie terapeutică, bazat pe
metode complementare de formare a
scris -cititului, la copiii cu ADHD cu risc
în apariţia tulburărilor de învățare.

În aceste condiții cercetarea de față
surprinde implicațiile a două demersuri
educațional-terapeutice care vizează
elevul diagnosticat cu ADHD în vederea
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prevenției instalării tulburărilor
învățare a scris-cititului

Obiective
Obiectivele
următoarele:

studiului

au

fost

O1. Evaluarea abilităților prelexice şi
pregrafice la copiii cu hiperactivitate şi
deficit de atenţie şi identificarea
predispoziţiilor către tulburările lexicografice ale acestora.

O3. Formarea abilităţilor de scris-citit
prin metoda clasică logopedică, analiticosintetică, aplicată la elevii cu ADHD ce nu
beneficiază de programul complex de
intervenţie.
O4. Evaluarea finală a abilităţilor lexicografice atât la copiii cu ADHD ce au
beneficiat de intervenţie specifică, cât şi a
celor ce au învăţat scris-cititul prin

metoda pedagogică clasică şi compararea
rezultatelor.
Ipoteze
Ipotezele cercetării au fost:
1.

2.

3.

Elevii cu ADHD prezintă risc în
dezvoltarea tulburărilor de scris-citit
datorită deficitului de atenţie,
impulsivităţii
şi
hiperactivităţii
specifice diagnosticului.
Tulburările de învățare pot fi
prevenite la elevii cu ADHD prin
formarea abilităţilor de scris-citit
folosind
tehnici
şi
metode
complementare adaptate nevoilor
acestei categorii de copii.
În urma aplicării programului de
intervenţie complex, la unii copii dar
şi a metodei clasice de formare a
abilităților lexico-grafice, la alţi
copii, se vor observa progrese mai
mari în realizarea corectă a scriscititului la prima categorie de copii.

Lotul de participanți implicați în cercetare
Au fost selectaţi 10 elevi diagnosticaţi cu
ADHD de catre medici psihiatri, cu vârste
cuprinse între 6 şi 7 ani, ce sunt înscrişi în
învăţământul de masă, în clasa
pregătitoare şi clasa I prin intermediul
Serviciului de Orientare Şcolară şi
Profesională din cadrul C.J.R.A.E. Dolj.
Toţi elevii au frecventat grădiniţa de
masă.
Elevii nu au însuşit scris-cititul până la
această vârstă.
Aceştia provin din familii organizate, cu
relaţii foarte bune între membrii, cu
părinţi ce se preocupă de educaţia și
nivelul de şcolarizare al copilului.
Niciun elev nu frecventează altă formă de
terapie în centre de specialitate sau cu
persoane autorizate. Părinţii elevilor
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afirmă că aceştia nu urmează tratamente
medicamentoase. Copiii nu au fost
diagnosticaţi cu alte tulburări asociate.
În urma testării logopedice iniţiale aceştia
nu prezintă tulburări de pronunţie.
Includerea acestora în cadrul cercetării sa realizat în concordanță cu acordul dat
de către părinții acestora.
Instrumentelor de investigare
 Consemnarea datelor anamnezice
ereditaro-genetice și medicale, a
dezvoltării vorbirii; a dezvoltării socioculturale preluate în urma interviului
cu părintele elevului;
 Probe de evaluare a motricității
generale, a motricității fine și a
coordonării motorii;
 Probe pentru cunoașterea schemei
corporale;
 Probe pentru stabilirea lateralității;
 Probe de evaluarea a structurilor
percepriv-motrice de culoare, formă,
mărime;
 Probe de orientare spațio-temporală;
 Probe de evaluare a abilităților de
pronunţie;
 Probe de evaluare a memoriei și
atenției vizuale, auditive, a auzului
fonematic;
 Probe pentru evaluarea abilităților
fonologice;
 Probe de diferențiere a structurilor
antonimice;
 Probe de completare a lacunelor din
imagini și din propoziţii;
 Probe de denumire a imaginilor;
 Probe pentru examinarea calității
vorbirii curente și a nivelului de
înțelegere;
 Evaluarea comportamentului în timpul
desfășurării evaluării;
 Chestionar pentru părinți în vederea
stabilirii particularităților de lucru și a

dificultăților întâmpinate de copii în
sarcini școlare.
 Grilă de evaluare inițială pentru
probele aplicate unde este bifată
prezența sau absența capacităților
evaluate.
 Fişele de examinare logopedică.
 Plan de intervenție terapeutică realizat
din combinarea mai multor metode
alternative de formare și dezvoltare a
scris-cititului.
 Plan de intervenție terapeutică ce are
ca scop formarea abilităților de scriscititului
prin
metoda
fonetică
analitico-sinetică.
 Fişa de comsemnare a progresului
realizat de elev.
 Fișă de evaluare finală a progresului
elevilor.
Designul experimental
Cercetarea s-a desfăşura în trei etape:
evaluarea iniţială (pre-test), training şi
evaluarea progresului (post-test), realizat
prin intermediul studiilor de caz
longitudinale, urmărite pe o perioadă de
timp de respectiv 8 luni.
Prima etapă a constat în evaluarea
logopedică complexă a abilităților
participanților implicați în cercetare, cu
scopul de a culege informații referitoare
la dezvoltarea acestora.
Aceste probe s-au aplicat în perioada
septembrie-octombrie 2015, în mod
individual, în medii adecvate, fără stimuli
perturbatori, iar timpul de administrare a
variat de la caz la caz. Au fost evaluați un
număr de 18 copii diagnosticați cu ADHD
ai căror părinți au depus cerere la
secretariatul C.J.R.A.E. Dolj pentru
evaluare logopedică, în vederea stabilirii
nivelului dezvoltării lingvistice orale și
scrise.
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În urma evaluării complexe s-au selectat
zece cazuri ce au îndeplinit criteriile
necesare desfășurării în condiții optime a
cercetării.
Copiii au fost împărțiți, în mod aleator, în
două grupuri: grupul experimental - 5
elevi și grupul de control- 5 elevi.
Problemele cele mai des întalnite la copii
evaluați au fost legate de motricitatea
generală și fină, în special, a mâinii
dominante, coordonarea oculo-motorie,
atenția și memoria verbală și auditivă,
orientarea spațio-temporală, procesarea
fonologică (diferențierea fină între
sunetele cu punct de articulare apropiat
sau între consoanele surde și sonore, care
pot explica nivelul scăzut al înțelegerii
verbale). S-a observat necesitatea unui
timp mai îndelungat pentru a procesa
sensul a ceea ce aud, încearcă să înțeleagă
un mesaj verbal ce a fost emis cu ceva
timp în urmă, nu au capacitatea de a-și
menține atenția focalizată față de stimulii
din mediu, asupra sarcinii, motiv pentru
care, de cele mai multe ori, nu pot ține
pasul cu activitatea desfășurată în clasă.
La proba de examinare a nivelului de
înțelegere a limbajului și exprimării
verbale dificultățile cele mai pregnante au
fost la evaluarea comprehensiunii unui
text audiat, unde elevii cu deficit de
atenție și hiperactivitate, indiferent de
tip, nu au reușit să indentifice ideile
principale, sensul general al textului,
putând fi determinat de probleme ale
funcțiilor executive și ale memoriei de
lucru, cu rol esențial în formarea
capacităților de scris-citit.
S-au observat și tulburările de percepție
vizual-spațială, de ordin atențional, ce pot
determina confuzii în indentificarea
pozițiilor spațiale (stânga, dreapta) și
probleme în a distinge obiectul de fond,

aspecte ce pot influența dezvoltarea
lexico-grafică.
Orice tip de deficit de atenție și
hiperactivitate antrenează cu sine, în
egală măsură, diferite funcții în sfera
scris-cititului.
Grupului experimental i s-a aplica un
plan de intervenție terapeutică realizat
din combinarea mai multor metode
alternative de formare și dezvoltare a
scris-cititului, iar grupul de control a
beneficiat de învățarea scris-cititului prin
metoda
fonetico-analitico-sintetică
folosită în școlile de masă în general.
Părinții celor zece școlari mici au fost
contactați de către profesorul logoped
pentru a li se propune stabilirea unor
întâlniri cu date fixe, pe parcursul
desfășurării terapiei logopedice în
vederea informării permanente cu privire
la progresul copilului, monitorizării
activității acestuia atât pe plan logopedic,
cât și educațional, soluționarea anumitor
situații deficitare ce pot să apară pe
parcursul desfășurării terapiei.
Etapa de intervenţie a presupus
realizarea şi aplicarea programelor de
intervenţie.
Primul program a fost realizat pe baza
manualului de,,Comunicare în limba
română” (2015 ), manual folosit în
sistemul educațional românesc. Pe lângă
acesta a fost folosită ca sursă de inspirație
și Curriculum Național și planificarea

activității pentru disciplina,,Comunicare
în limba română”. Programul a fost
structurat folosindu-se metoda fonetică
analitico-sintetică și metode și procedee
didactice utilizate de învățători la clasă.
S-a urmărit formarea abilităților de scriscitit asemănătoare predării școlare. Cinci
elevi au beneficiat de acest program. Nici
unul dintre aceștia nu scria sau citea până
în momentul participării la cercetare.
Al doilea program a fost realizat prin
metode specific logopedice la care a fost
adăugată metoda de prevenție Meixner și
activități specifice metodei Sindelar.
Programul a avut la baza manualul
Meixner „Căsuța cu litere și jucării”,
programul de corectare a dislexodisgrafiei propus de Ungureanu, (1998),
exercițiile specifice propuse de Sindelar
ce vizează stimularea capacității de
analiză și sinteză vizuală și auditivă,
memorie vizuală auditivă, verbală,
seriere, motricitate, abilități prelexice și
pregrafice realizate sub formă de jocuri
antrenante.
Pe lângă cele menționate mai sus, în
cadrul programului s-au utilizat o serie de
procedee specifice modului de acțiune
cognitivă a copiilor cu ADHD. La acest
program au participat cinci subiecți ce nu
știau să scrie și să citească până în
momentul intervenției.

Diferențele de structurare a celor două
programe pot fi observate în tabelul de
mai jos.
Tabel 1.Aspecte terapeutice distinctive în abordarea copiilor cu ADHD

Program de terapie realizat prin metode
complementare de intervenție
- amenajarea spațiului pe ateliere de lucru.
- crearea unui spațiu de relaxare.

- stabilirea unor reguli de lucru, împreună cu
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Program terapeutic realizat prin metode
clasice de predare a scris-cititului.
- spațiul de lucru este redus la măsuță și
scăunel.
- nu s-au prevăzut momente de relaxare pentru
elev.
- prezentarea unor reguli pe parcursul terapiei,

elevul, încă de la începutul terapiei, precum și a
consecințelor nerespectării acestora.
-stabilirea clară a activităților, împreună cu elevul,
a pauzelor și a cantității materialululi de studiu.
-realizarea jocurilor didactice pentru dezvoltarea
capacităților prelexice și pregrafice.
- antrenarea proceselor psihice ce susțin
dezvoltarea abilităților lexico-grafice atât în
perioada prealfabetară, cât și pe întreg parcursul
programului.
- programul a fost bazat pe funcționalitatea
proceselor cognitive, pe memoria de lucru, pe
reținere logică a informațiilor.
- s-a folosit manualul redactat de Meixner,,Căsuța
cu litere și jucării”.
- materialul structurat pe zile a fost redus,
programul fiind completat de jocuri interactive.
- s-a folosit un caiet special liniat, cu spații mult
mai mari, pentru început, trecându-se treptat la
spațiul caietului de tip I.
- la începutul perioadei de scris s-a folosit creionul,
trecându-se treptat la stilou.

- stabilirea în prealabil a activităților de lucru și
asimilarea pasivă de către elev, fără a fi implicat
în actul decizional.
- realizarea activităților la masa de lucru,
reducând jocurile didactice.

-antrenarera abilităților necesare scris-cititului
numai în perioada prealfabetară.

- programul s-a bazat pe memorare mecanică,
pe creșterea numărului de repetiții.
-s-a folosit manualul de clasa I „Comunicare în
limba română”,, Editura Intuitext.
- materialul structurat pentru ora de lucru a
fost mai mare.

- s-a folosi de la început caiet tip I.

- s-a folosit de la început stiloul pentru scriere.

- activitatea de scriere s-a bazat pe dictare,
autodictare, compunere.

- activitatea de scriere s-a bazat pe reproduce,
repetare, copiere, transcriere, dictarea,
compunerea și autodictarea având un procentaj
redus în intervenție.

- s-au folosit întăriri afective,ca modalitate de
motivare și feedback iar pauzele frecvente oferite
au îndeplinit rolul de recompense.

- s-au folosit întăriri afective ca modalitate de
motivare, feedback și recompensare a
rezultatelor pozitive.

Programele s-au desfășurat pe o perioadă
de opt luni, având loc întâlniri
săptămânale precum și discuții cu părinții
în urma cărora erau prezentate sarcini de
lucru pentru consolidarea activităților
predate.
Demersul terapeutic a avut la bază
obiectivele propuse la începutul perioadei
de intervenție. La sfârşitul fiecărei ore s-a
completat fişa de comsemnare a
progresului realizat de elev.
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fără a fi anunțat copilul.

Etapa finală a constat în evaluarea
abilităţilor de scris-citit formate la toţi
elevii, precum şi nivelul, etapa la care s-a
ajuns. S-au comparat rezultatele obținute
de cele două grupuri la aceeași probă de
evaluare finală. Această etapă a fost
realizată cu scopul de a monitoriza și
stabili
eficiența
programelor
de
intervenție și a metodelor utilizate,
precum și verificarea ipotezelor prin
compararea și interpretarea diferențelor
semnificative dintre situația pretest și

posttest, precum și dintre rezultatele
finale obținute de cele două grupuri de
subiecți la fișele de evaluare finală.
În urma aplicării celor două programe,
ambele grupuri de copiii au învățat să
scrie și să citescă, însă la nivele diferite.
La evaluarea logopedică finală, ce a avut
în vedere verificarea nivelului de scriscitit la ambele categorii de elevi, s-au
înregistrat rezultate mult mai bune la
copiii din grupul experimental. Aceștia au
ajuns la o consolidare mult mai bună a
acestor abilități, precum și la un nivel mai
avansat, nivelul textelor. Rezultate bune
au fost înregistrate și în prelucrarea și
operarea cognitivă a informațiile însușite.
Acesta susține ideea că acești elevi au
nevoie de mai multe explicații ale
informațiilor noi, până ce le asimilează,
de o organizare diferită a mediului de
învățare și a materialelor de studiu, de un
mod deosebit de a lucra, de mai multe
încurajări constante.
Diferențele
observate
la
nivelul
achizițiilor celor două grupuri de elevi
sunt prezentate schematic în următorul
tabel.
În urma aplicării programelor a fost
realizată o evaluare finală cu probe
identice pentru toți participanții la acest
studiu.
S-a observat că:
 în ceea ce privește motricitatea
generală, fină și coordonarea motorie
cei din grupul experimental au
înregistrat
rezultate
mai
bune
deoarece aceștia au avut inclus în
program exerciții pentru dezvoltarea
acestor capacități atât în perioada
prelexică, cât și o perioadă mult mai
lungă din etapa abecedară. La aceste
exerciții desfășurate pe o peroiadă mai
mare de timp s-a adăugat și caracterul
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de joc didactic al acestora ce a
determinat o relaxare a copilului și
crearea senzației de plăcere și dorința
de a participa activ la sarcini.
 structurile
perceptiv-motrice
de
mărime, culoare, formă, lateralitate,
schemă corporală au fost însușite deja
de copii dar s-a observat o
îmbunătățire a operării cu acestea la
ambele grupuri.
 rezultate mai bune la evaluarea finală
le-au
avut
copii
din
grupul
experimental la probele de memorie și
atenție auditivă, fiind două procese
psihice antrenate pe tot parcursul
programului, în timp ce la grupul de
control nu au existat activități
specifice în acest sens.

Tabel. 2. Condensarea rezultatelor obținute post-intervenție
Grupul experimental
- consolidarea abilităților motrice generale,
fine, a structurilor spațio-temporale, a
coordonării motorii fine și generale.

Grupul de control
- formarea motricității mâinii dominante și
neantrenarea suficientă a structurilor
spațio-temporale.

- citirea și scrierea corectă până la etapa
textelor, în ritm propriu.

-citirea și scrierea se realizează în ritm lent,
pe silabe, la propoziții simple.

- citirea si scrierea se realizează pe ritm lent
a textelor.

- citirea și scrierea în ritm propriu a
propozițiilor.

- realizează compuneri de texte scurte,
povestiri, prezentări în scris de imagini.

- realizează compuneri de propoziții după
cuvinte date și după imagini.

- citirea și scrierea este logică.

- citirea și scrierea este mecanică, bazată pe
învățarea după repetiții multiple.

- capacitate de consolidare a scris-cititului
mai bine dezvoltată.

- consolidare a scris-cititului mai slab
consolidată.

- realizarea de compuneri de cuvinte,
propoziții, texte scurte.

- realizarea de reproduceri de cuvinte,
propoziții.

- realizarea de dictări, autodictări și
compuneri de cuvinte, propoziții și texte la
nivel mediu.

- realizarea de copieri și transcrieri la nivel
mediu, dictări și autodictări slab formate,
prezentând unele omisiuni, substituiri de
litere.

- structuri gramaticale și semne de
ortografie și punctuație bine utilizate.

- semne de puncuație și de ortografie
folosite uneori greșit.

- dificultăți reduse în utilizarea cuvintelor
complexe, cu structuri consonantice, cu
grupuri de litere, cu diftongi și triftongi.
- utilizarea cuvintelor noi.

-dificultăți mai pregnante în utilizarea
cuvintelor complexe, cu structuri
consonantice, cu grupuri de litere, cu
diftongi și triftongi.

- facilitare în exprimare generală.

- exprimare liberă greoaie în realizarea
textelor și a propozițiilor.

- prelucrarea și operarea cognitivă cu
informațiile însușite.

- operare deficitară cu noțiunile noi
învățate.

- o motivație de învățare mai puternică și
implicare mai activă în sarcinile date.

- motivație mai scăzută și implicare mai
redusă în sarcinile date.

 auzul
fonematic,
manipularea
fonemelor, analiza și sinteza fonetică
au fost dezvoltate la ambele grupuri.
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 diferențe semnificative au apărut la
nivelul de operare a funcțiilor
executive,
elevii
din
grupul
experimental fiind antrenați pentru

dezvoltarea acestora, în timp ce elevii
din grupul de control au avut o
învățare bazată preponderent prin
exersare, repetare, memorie mecanică.
Dezvoltarea funcțiilor executive, a
autoreglării
cognitive
și
comportamentale a adus un beneficiu
asupra întregii exprimări orale, a
utilizării structurilor gramaticale și a
îmbogățirii vocabularului. Copiii din
grupul
experimental
formează
propoziții mult mai dezvoltate și
corecte, introduc cuvinte noi în
construcții verbale, percep mult mai
bine sensul limbajului oral. La grupul
de control se observă o rigiditate,
inflexibilitate
în
manipularea
conceptelor și în întreaga exprimare.
 citirea și scrierea au fost doua
competențe pe care elevii nu le-au
avut însușite anterior. Cei din grupul
experimental au reușit să citească
litere, silabe, cuvinte la nivel ridicat,
propoziții și texte la nivel mediu
prezentând un ritm lent dar corect cu
o intonație adecvată și cu perceperea
textului în funcție de complexitatea
mesajului.
Cei din grupul de control au înregistrat
rezultate bune la citirea literelor și
silabelor, cuvintele rămânând la nivel
mediu, iar textul și propoziția au fost
citite cu dificultate pe un ritm sacadat,
lent, pe silabe, pierzându-se sensul
mesajului. A fost afectată intonația,
expresivitatea și cursivitatea celor citite.
În cazul scrierii diferențele au fost la fel
de semnificative între cele două grupuri.
Cei din grupul de control au prezentat
deficit la transcriere, dictare, autodictare
și compunere de mesaje scrise. Au apărut
omisiuni, substituiri de litere, confuzii,
exprimări deficitare, structuri gramaticale
și semne de punctuație nerespectate. Cei
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din grupul experimental au înregistrat
rezultate mult mai bune, având mai
puține erori și o exprimare mult mai
corectă. Diferențe semnificative au apărut
în atitudinea fața de sarcină și timpul de
realizare al acesteia.
Rezultatele sunt mai bune, pe toate
laturile evaluate la copii din grupul
experimental, iar acest aspect dă
posibilitatea de a afirma că acestea nu se
datorează unor variații întâmplătoare, ci
se pot atribui implementării programului
de intervenție.
Observându-se că ambele grupuri de
copii au dobândit abilitațile de scris-citit
se poate spune că apariția tulburărilor de
scris-citit poate fi prevenită la elevii cu
ADHD printr-o intervenție timpurie
corespunzătoare.
Datorită diferențelor de nivel al
cunoștințelor
și
al
dezvoltării
capacităților lexico-grafice dintre cele
două grupuri se poate concluziona că
elevii care au beneficiat de un program
complex de intervenție, bazat pe metode
de prevenție moderne și adaptat
specificului diagnosticului de ADHD, au
înregistrat rezultate mult mai bune la
evaluarea finală, dovedind acumularea și
consolidarea mult mai eficientă de
cunoștințe.
Așadar se poate concluziona ca
programul de intervenție logopedică, în
cazul copiilor cu deficit de atenție și
hiperactivitate, a fost eficient și trebuie să
integreze conținuturi și experiențe din
câmpul factorilor cu impact asupra
tulburărilor de tip ADHD.
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Particularităţi ale procesării auditive în contextul tulburărilor din spectrul
autist
Diana Loredana PINKO1
Abstract
It is known that children with ASD presents specific features of auditory processing and this research
revealed that there is a close connection between hyposensitivity or hypersensitivity to auditory stimuli,
which are responsible (for children with ASD) adopting stereotyped behaviours.
The assessment revealed that children with ASD, have a very fine hearing and they do not have problems with
pronunciation of sounds at the level of words. Therefore it is clear that hyposensitivity or hypersensitivity to
auditory stimuli is not caused by hearing problems, but that there are some irregularities in the processing of
stimuli in the brain, in children with ASD. This means that these children hear but cannot gather certain
information from the environment in a global way.
The child has difficulties in adapting to the environment he lives; his nervous system is in a state of
imbalance. The brain fails to manage environmental information and does not know where to integrate them
so the child could no longer cope with. Because of this the child may have a different reaction to auditory
stimuli and behaviours they are engaged include: impulsiveness, stereotypes, inappropriate behaviours.
These behaviours are used by the child to try to reduce hypersensitivity or hyposensitivity, as a way of trying
to cope with the environmental world, which he does not understand it.
Keywords: autism spectrum disorder, auditory processing, auditory processing disorder,

hyposensitivity, hypersensitivity.

Tulburarea din spectrul autist
Conceptul de autism infantil precoce a
fost lansat de Leo Kanner în 1943 şi definit
de A.S. Reber ca un sindrom patologic,
apărut în copilărie, caracterizat printr-o
stare de înstrăinare/retragere, o lipsă de
răspuns social şi interes faţă de cei din
jur, dificultăţi de comunicare şi de limbaj,
imposibilitatea de a dezvolta un
ataşament normal şi existenţa unor căi
bizare de a răspunde la stimulii din
mediul înconjurător (Gherguţ, 2005,
p.197).
Autism (gr. autos – însuşi) este o
dizabilitate complexă care afectează
individul în domeniul interacţiunii sociale
şi comunicării. Se manifestă în mod
diferit de la individ la individ şi are
diferite grade de severitate
Autismul este tulburarea,,centrală’’din
cadrul unui întreg spectru de tulburări de
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dezvoltare, cunoscut sub numele de
tulburări din spectrul autist - TSA (autism
spectrum disorders), alături de Sindromul
Asperger şi Tulburările pervazive de
dezvoltare –nespecificate altfel, denumite
şi autism atipic (DSM-5).
În prezent TSA este descrisă ca o
tulburare pervazivă de dezvoltare,
persoanele afectate manifestând deficite
la
nivelul
interacţiunilor
sociale
(utilizarea comportamentului nonverbal
în
comunicare,
reciprocitate
social/emoţională), comunicării verbale şi
nonverbale şi un domeniu restrâns şi
stereotip de interese şi activităţi
(American Psychiatric Association, 1994;
Myles, Cooper Swanson, Holverstott,
Moore Duncan, 2007; DSM- 5).
Se consideră că incidenţa tulburărilor din
spectrul autismului este de 1 la 166 de
copii (Consiliului de Cercetare Medicală
din Marea Britanie (Medical Research

Council) (2001). Sunt aproximativ 67 de
milioane de copii cu această tulburare în
lume, 4 din cinci copii fiind băieţi. TSA
poate să apară fără să ţină cont de familie,
rasă, etnie sau mediu social. În cazul lor
are loc o alterare a comunicării şi a
interacţiunilor sociale. În felul acesta cu
greu înţeleg mesajele din mediul
înconjurător.
De-a lungul timpului, modul în care era
perceput un individ cu TSA a variat mult,
potrivit lui Costache (2013). Dacă în 1799
copiii care prezentau simptome erau
etichetaţi „copii sălbatici”- primul caz
fiind descris de Itard (Victor, „sălbaticul
de la Aveyron”), în secolul XIX sunt
numiţi „idioţi” de către Séguin, iar
Moreau se referă la tulburarea care
însumează caracteristicile autismului cu
termenul „nebunie infantilă” pentru a se
ajunge în 1943 la folosirea termenului
„autism” impus de Kanner. Însă Stone
(2004) prezintă opinia unui adult cu TSA
care susţine că termenul „self-driven”
(centraţi pe sine), utilizat în descrierea
acestor persoane este jignitor şi că ar
trebui să se înţeleagă că ele urmăresc
înţelegerea propriei persoane şi le lipseşte
abilitatea de a înţelege emoţiile altor
oameni, cu toate că îşi doresc acest lucru.
În România această tulburare nu a fost
prea bine cunoscută, cei mai mulţi
considerând că aceasta este o boală
psihică incurabilă, până în momentul în
care au fost extinse o serie de servicii
furnizate de către o serie de organizaţii
neguvernamentale, care au dezvoltat o
serie de programe care să vină în sprijinul
copiilor, persoanelor cu TSA.
Nu se cunosc încă cauzele acestei
tulburări, unii considerând că aceasta s-ar
putea datora unei predispoziţii ereditare,
iar alţii că există o multitudine de factori
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care determină diverse afecţiuni la nivelul
creierului.
În cazul celor cu TSA sunt afectate toate
sferele personalităţii (afectivă, cognitivă,
acţională, volitivă, motivaţională, limbajul
etc.)
apărând
ca
o
serie
de
comportamente învăţate care se formează
în urma unor serii de recompense şi
situaţii, aparent întâmplătoare (Gherguț,
2001).
Unele dovezi stiinţifice indică faptul că
simptomele TSA au multiple cauze de
natură neurobiologică, fiind pe de-o
parte, urmarea unei tulburări globale de
dezvoltare, a unor disfuncţii ale
diferitelor sisteme şi funcţii ale sistemului
nervos central. Nu există însă evidenţe
clare ale unor anomalii la nivelul
creierului în contextul tulburărilor din
spectrul autist. Au fost făcute diverse
investigaţii neurochimice, autopsii şi
scanări ale creierului fiind sugerate
diverse regiuni ca fiind locurile afectate,
responsabile de apariţia tulburărilor din
spectrul autist.
Particularităţile procesării auditive în TSA
În cazul copiilor cu TSA se consideră că
creierul nu reuşeşte să gestioneze
informaţiile din mediu, nu ştie unde să le
integreze, aşa că persoana nu reuşeşte să
le adapteze la propriul său corp (Bellis,
2013).
Mulţi dintre copiii cu tulburări din
spectrul autist manifestă tulburări de
procesare auditivă, ei nu pot distinge
zgomotele de o conversaţie normală. De
aceea, pot adesea să pară neuzitori, când,
de fapt, au o funcție auditivă funcțională.
Copiii cu dezvoltare tipică sunt capabili
să,,filtreze’’zgomotul din fundal şi să îl
deosebească de informaţia auditivă utilă,
însă cei cu TSA încearcă foarte adesea să
împiedice acest bombardament de sunete

şi să devină introverți (Bodea Haţegan,
Talaş, 2015). Acest lucru se traduce prin
faptul că au mari dificultăţi de a se adapta
mediului în care trăiesc, sistemul lor
nervos aflându-se într-o stare de
dezechilibru.,,Simţeam o aversiune totală
pentru zgomote. Sunetul metalului era
însă o excepţie şi-mi plăcea enorm. Din
nefericire pentru mama, sunetul soneriei
de la uşă intra şi el în aceeaşi categorie,
iar eu îmi petreceam timpul sunând la
uşă’’( Donna William, 2015).
T. Gradin şi Selon Ritvo la vârsta adultă
şi-au descris sistemul auditiv ca fiind un
amplificator care îşi modifică intensitatea
şi frecvenţa în funcţie de natura stimulilor
(Juhel, 1997; Mureşan, 2004).
Sunt zile când persoanele cu TSA pot
prezenta o hiposensibilitate sau o
hipersensibilitate la stimulii auditivi.
Sunete sau zgomote care nouă ni se par
obişnuite, deoarece le percepem normal,
pentru persoanele cu TSA acestea pot
deveni insuportabile şi de aici pot apărea
tot felul de manifestări negative. De
exemplu, pot avea o reacţie anormală la
zgomotul unei maşini, la foşnetul unei
hârtii sau la auzul uscătorului de păr.
Metodologia cercetării

Obiectivele
investigativ

și

ipotezele

demersului

Pentru a ilustra problematica TSA și a
tulburărilor de procesare auditivă ne-am
propus implementarea unei cercetări care
s-a structurat pe următoarele obiective:
1.
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Identificarea
particularităţilor
procesării auditive a copiilor cu
tulburări din spectrul autist incluşi
în lotul de participanţi, prin
utilizarea unei fişe de observare,
constituită pe cele mai relevante
domenii pentru cercetare.

2.

3.

Elaborarea
unor
planuri
de
intervenţie personalizate în funcţie
de ce s-a constatat.
Evaluarea eficienţei intervenţiei.

În vederea atingerii obiectivelor stabilite,
s-a pornit de la ipotezele:
1.

2.

Existenţei
unei
legături
între
hiposensibilitate
sau
hipersensibilitate la stimulii auditivi
în adoptarea unor comportamente
stereotipe.
Aplicarea planurilor de intervenţie
individualizate determină progrese
în ariile de dezvoltare psihică şi
comportamentală a copiilor.

Lotul de participanţi implicați în cercetare
În cercetare au fost incluşi 4 copii (1 fată
și 3 băieți) diagnosticaţi cu tulburări din
spectrul autist, cu vârsta cuprinsă între 10
și 18 ani, de la Centrul Şcolar pentru
Educaţie
Incluzivă,,Rudolf
Steiner”
Hunedoara-locaţia Lupeni. Doi dintre ei
sunt non-verbali, iar doi verbali. Trei
copii provin din familii, iar unul este
instituționalizat.
Cercetarea a fost realizată pe parcursul
anului școlar 2014-2015.
Tabel 1. Tabel descriptiv
participanți la cercetare

al

lotului

de

Iniți
ale

Diagnostic

Vâ
rst
a

M.L

Autism infantil.
Retard grav de limbaj
Agitație psihomotrică

11
ani

F.S.

Autism infantil.
Retard grav de limbaj

10
ani

P.R.

Dizabilitate intelectuală severă
Elemente din spectrul autist

18
ani

R.M

Dizabilitate intelectuală severă
Elemente din spectrul autist
Hospitalism

12
ani

Descrierea instrumentelor de investigare și
a procedurii de lucru

intervenție personalizate pentru fiecare
copil în parte.

Demersul cercetării a fost fundamentat
pe un sistem metodologic în componenţa
caruia au fost incluse: metoda observaţiei
directe
şi
sistematice,
metoda
convorbirilor, precum şi prin utilizarea
unei fişe de observare, constituită pe cele
mai relevante domenii pentru cercetare.

Acest demers a avut la bază obiectivele
propuse la începutul perioadei de
intervenție. În conformitate cu fiecare
obiectiv, au fost alese o serie de activități,
materialele
necesare
desfășurării
activității, metode, tehnici și strategii de
lucru adecvate fiecărei situații în parte

S-a utilizat o scală cu răspunsuri de la 1-5,
înainte de aplicarea planului de
intervenţie personalizat, dar şi după
derularea acestuia:

Cea de a treia etapă a cercetării cuprinde
evaluarea finală, realizată cu scopul de a
monitoriza și a observa eficiența
programelor de intervenție și a metodelor
utilizate.

1.
2.
3.
4.
5.

Manifestare inexistentă
Manifestare uneori prezentă
Manifestare deseori prezentă
Manifestare prezentă
Manifestare permanent prezentă

Toate rezultatele au fost condensate
(pentru fiecare copil în parte) într-un
tabel care a redat un răspuns de la 1 la 5,
în funcţie de gradul de manifestare
existent pentru fiecare elev în parte.

În vederea exemplificării datelor obținute
în urma derulării acestui studiu, optăm,
în cadrul acestui articol, pentru detalierea
unui studiu de caz.

Evaluarea informală s-a realizat pe baza
observației sistematice a modului în care
copilul reacţionează la diferiţi stimuli
auditivi, în diverse situaţii: la masă, în
curtea şcolii, pe hol, în cadrul orelor, pe
parcursul unor activităţi artistice etc. Au
fost situaţii diverse în care copilul a
reacţionat pozitiv la anumite zgomote,
dar şi situaţii în care datorită unor
zgomote deranjante au apărut tot felul de
comportamente
negative:
ţipete,
agresivitate îndreptată asupra obiectelor,
dar şi asupra altor copii, autoagresivitate,
stereotipii
foarte
diverse.
Comportamentul copilului a fost astfel
relaţionat cu diferitele zgomote din
mediu percepute de copil.

Date diagnostice

În cadrul celei de-a doua etape, s-au
elaborat și implementat planurile de
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S-a utilizat din nou fişa de observaţie
fiind comparate rezultatele obținute în
cadrul evaluării inițiale cu cele indicate în
stadiul evaluării finale.

Studiu de caz
Cazul descris este cel al lui M.L.,
diagnosticat de medicul neuropsihiatru
cu autism infantil, retard grav de limbaj,
agitaţie psihomotrică, vârsta copilului
fiind de 11 ani.

Date din anamneza familială
Mama (39 ani) este singura care se ocupă
de cei trei copii pe care îi are, fiind
asistent personal al lui L. Tata are (45ani),
este plecat mai mult prin străinătate,
foarte rar trimite bani acasă. Situaţia
familiei este foarte precară, indemnizaţia
pe care o primeşte mama ca asistent
personal pentru M.L. nu este suficientă.
Copilul a fost născut la termen, fără
probleme la naştere. Mama îşi aduce
aminte că a avut probleme cu el încă de

mic, nu prea dormea noaptea şi plângea
foarte mult. În jurul vârstei de trei ani a
fost diagnosticat cu autism infantil şi
retard grav de limbaj. Prezenta
hiperkinetism, un mare deficit de atenţie
şi avea un comportament bizar. Nu prea îi
plăcea să fie luat în braţe, prefera să se
izoleze și să nu fie atins. Treptat, a
început să manifeste o serie de stereotipii
comportamentale care se schimbă
frecvent. Nu a frecventat grădinița, iar
tulburările
comportamentale
s-au
agravat, ceea ce a determinat includerea
copilului într-o şcoală pentru copii cu
dizabilități, grave, profunde şi asociate, în
clasa I.

Evaluare iniţială
A fost făcută doar pe domeniile relevante
pentru cercetare. Anexa 1 cuprinde
sumarizat datele obținute în urma evalării
inițiale, date pe care le detaliem mai jos.
Comunicarea verbală
Prezintă stereotipii verbale (silabe
înşirate fără o logică sau sens); Repetă
câteva sunete şi cuvinte la cerere;
utilizează un limbaj adecvat unei vârste
mai mici, dar ce este important este
faptul că încearcă să pronunţe cât mai
multe cuvinte care reprezintă diferite
obiecte concrete din clasă.
Comunicarea non-verbală
Uneori, foloseşte mâna adultului pentru a
face un anumit comportament sau doar
ca să indice un obiect pe care şi-l doreşte;
indică cu degetul doar obiectul implicat
într-o anumită activitate (de exemplu:
paharul pentru a bea apă, dorind să
transmită faptul că îi este sete) sau merge
şi ia un anumit obiect şi îl duce adultului,
spunându-i în acest fel că vrea să se joace
cu el sau vrea să mănânce un anumit
aliment (de exemplu: ia iaurtul şi îl duce
adultului, dorindu-i să-i transmiă faptul
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că
doreşte
să
mănânce
iaurt).
Comunicarea non-verbală și abilitățile de
comprehensiune verbală sunt funcționale,
astfel copilul execută o serie de comenzi
(strânge obiectele, aruncă la coş, aduce
făraşul la cerere etc.).
Abilitățile motorii grosiere
Are o uşoară neîndemânare în executarea
sarcinilor, coordonare oculo-motorie şi
corporală defectuoasă, mers într-un stil
aparte, uneori prezintă o postură bizară a
corpului; sunt prezente balansările
corpului în poziţia de stat în picioare,
sărituri şi mers rapid, se află într-o stare
de agitaţie permanentă (cu greu poate fi
ţinut pe scaun).
Imitaţia (verbală şi motrică)
Imitaţia verbală (sunete, silabe şi cuvinte
simple ) este destul de bine dezvoltată,
aceasta având loc imediat; imitaţia
motrică (jocul cu obiecte mici, imitarea
unor exerciţii fizice la ora de sport, dar şi
imitarea unor mişcări ritmice).
Abilitățile sociale
Are intenția de a interacționa cu cei din
jur, însă nu are deprinderi funcționale de
interacțiune, de obicei aşteaptă să
stabilească cei din jur un contact cu el.
Dacă în clasă intră o persoane străină şi
aceasta nu îi dă atenție, o face el, dar
repezindu-se
şi
trăgând
persoana
respectivă de păr, nu-i place să-i fie
invadat spaţiul personal și se manifestă
disfuncțional în acel context. Când este
strigat pe nume sau i se atrage atenţia
realizează contactul vizual şi îi face
plăcere să i se ofere multă atenție, dar
doar de către anumite persoane. Imită
anumite acţiuni dacă i se cere, participă la
activităţi cu alţi copii, dar uneori necesită
mai multe direcţionări pentru a se
implica într-o sarcină. Atunci când este

criticat sau pedepsit reacţionează printrun sunet specific
Reacţii emoționale:
Își exprimă emoțiile faţă de persoanele
semnificative și familiare, dar nu şi faţă de
persoanele străine; pe fond de oboseală şi
suferinţă organică manifestă accese de
furie (împinge banca, strânge din dinţi şi
se crispează, ţipă foarte tare, plânge etc.).
Adaptarea la schimbare
Nu prezintă reacţii anormale (iritabilitate
crescută sau o rezistenţă severă) la
trecerea de la o materie la alta
(preferatele lui sunt muzica şi pictura)
sau la schimbarea instrumentelor în
cadrul aceleiaşi activităţi sau la
schimbarea rutinei. Nu acceptă însă un
profesor necunoscut la clasă, devine
violent.
Răspunsurile vizuale
Realizează contact vizual când este strigat

pe nume sau când se vorbeşte cu el (întrun mediu structurat), uneori fixează
vizual un punct anume pentru câteva
secunde sau clipeşte foarte des (pentru
scurt timp).
Reacţii la miros, gust, durere
Miroase diverse obiecte şi persoanele cu
care intră în contact; reacţie anormală la
durere, atunci când într-o criză de furie se
loveşte cu palmele peste cap, faţă sau îşi
dă cu capul de bancă.
Reacţia la sunete
Preferă

sunetele de intensitate mare
(hiposensibilitate) nu poate selecta
informaţiile relevante de detalii, preferă
activităţile muzicale, îi face plăcere să
asculte muzică, tresare, dar de bucurie și
surprindere la unele sunete neaşteptate
cum ar fi: pornirea unei maşini, sirena
salvării sau maşinii de poliţie. La

104

activitățile de muzică a învăţat să bată
ritmul cântecelor prezentate. Este
suficient să audă doar o singură dată
melodia noului cântec ca apoi să o redea,
bătând la tobă ritmul, cu maximă
fidelitate. Arunca coşul cu bile pe jos,
apoi creioanele colorate, deoarece îi făcea
o plăcere deosebită să audă zgomotul
acestora pe parchet ca modalitate de
autostimulare, comportament ce relevă
sensibilitatea față de diferitele sunete.
Utilizarea obiectelor
Manifestă o preocupare deosebită pentru
tot felul de obiecte (învârtirea acestora,
atingerea repetitivă cu degetele), draperii,
sertare, vitrine, uşile dulapurilor; preferă
jucăriile zgomotoase, iar dacă nu are din
acestea la îndemână face zgomot cu ce
găseşte (ia sticla cu apă şi o întoarce
dintr-o parte în alta, aruncă coşul cu bile,
bate două bucăţi de lemn una de cealaltă
sau două obiecte etc.). Atunci când nu
intervine adultul, activitatea permanentă
a copilului constă în comportamente
stereotipe
(învârtirea
obiectelor,
scuturarea
vitrinelor,
mişcarea
draperiilor,
închiderea/deschiderea
sertarelor etc.).
Procesarea auditivă
Pe parcursul părții ritmice (o activitate
specifică pedagogiei curative care se
desfășoară în fiecare dimineață) și la o
parte din disciplinele școlare (unele
dintre ele derulându-se în epoci în
pedagogia curativă). Partea ritmică este
ca o poveste. Începutul şi sfârşitul acestei
„poveşti” este marcat de momentul
aprinderii, respectiv stingerii unei
lumânări, în jurul cărora se grupează în
cerc tot colectivul de elevi şi profesori
prezenţi. Rolul lumânării este de a crea o
stare, o atmosferă unică, care nu se mai
repetă de-a lungul zilei. Aprinderea

lumânării creează o stare emoțională
deosebită şi are, totodată, rolul la
începutul părţii ritmice de captare a
atenţiei copiilor, iar la sfârşit, de
recompensă, deoarece copilul care a fost
cel mai cuminte, mai atent, mai activ, mai
implicat în exprimarea verbală şi nonverbală a elementelor părţii ritmice, este
numit să stingă lumânarea, ceea ce
pentru mulţi reprezintă o întârire
pozitivă. Rolul aprinderii lumânării este
deci de a ajuta copilul să interiorizeze
momentul, să se pregătească pentru ceea
ce va urma. Scopul părţii ritmice este nu
numai dezvoltarea unor abilităţi, ci şi
trăirea experienţei pozitive a jocului,
sincronizarea emoţională, ceea ce permite
copilului să devină mai relaxat.
Participarea lui M.L. la partea ritmică este
deficitară, nu stă în cerc și se învârte
haotic, preocupat fiind doar de o serie de
stereotipii. Se oprește și se uita curios la
ce se întâmplă, ascultă poeziile, cântecele,
ritmurile prezentate, dar nu le poate reda,
procesează auditiv distorsionat, fiind
atras mai mult de sonoritatea acestora,
plăcându-i foarte tare atunci când facem
zgomot (cântăm mai tare, tropăim din
picioare, alergăm în cerc, exprimăm
euritmic anumite mișcări) și asta
deoarece nu este capabil să confere
semnificație elementelor percepute.Chiar
dacă-i place, nu se implică decât dacă este
direcționat fizic în realizarea unor
mișcări. Dacă este mai agitat, se apropie
de cerc, face zgomot cu ce are la
îndemână și trage de păr sau împinge un
coleg. Pare să caute ridicarea tonului
adultului și sunetele ce exprimă plânsul
de durere al colegului lovit. În astfel de
situații comportamentului lui este marcat
de agitația psihomotrică, de un râs
strident și de o serie de stereotipii
comportamentale.
Comportamentul în sarcinile școlare
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În exerciţiile de reprezentare a liniilor
drepte, verticale, orizontale, oblice, curbe,
frânte, a cercului şi a spiralei, dar şi în
realizarea simetriei pe verticală şi pe
orizontală necesită sprijin suținut. Îi plac
exerciţiile de urmărire cu pasul a traseului
formelor, deoarece acestea se fac sub
formă de joc, reacționează bine auditiv, la
semnal plecând de pe loc pe forma
prezentată. Pe parcursul epocii de
formare, stimulare şi compensare a
limbajului, la cerere reușește să arate
câteva obiecte din mediul ambiant,
demonstrând abilități de comprehensiune
verbală, pentru ca apoi să fie preocupat
din nou de producerea zgomotelor lovind
obiectele unele de altele. Dacă este
solicitat să pronunțe silabe sau cuvinte,
redă acele structuri pe o tonalitate cu
intensitate sonoră crescută. Activitățile de
la ora de matematică îl captează şi asta
deoarece îi place să audă numărând prin
bătăi din palme, tropăituri, zgomotul
materialelor concrete etc. Pietrele,
castanele, nucile, înșirate pe masă pentru
a fi numărate, constituie pentru el
atracția principală pentru că poate face
zgomot. Foarte încântat este de epoca de
educaţie senzorială, motorie şi
psihomotorie,
pentru
că
prin
intermediul cântecului şi jocului reuşeşte
să arate o parte din părţile componente
ale corpului uman, să încastreze cu multă
plăcere piesele anumitor jocuri, dar și să
facă mult zgomot cu acestea. La abilitare
manuală,
motricitatea
fină
este
deficitară,
implică
ajutor
pentru
realizarea unor operaţii simple precum
ruperea hârtiei, mototolirea acesteia,
lipirea etc. Lipiciul constituie pentru el un
alt elemnt de fixație deoarece apasă tare
cu el de mai multe ori pentru a produce
zgomot. La orele de pictură, îi face
plăcere să simtă culoarea cu palmele şi de
aceea nu-i prea place să folosească

pensula, doar pentru diverse stereotipii.
După multe insistențe o utilizează. Îi
place când la captarea atenției se
modelează vocea pentru prezentarea unei
povești sau a unei poezii, preferând, însă
să perceapă sonorități înalte și intense, pe
fondul procesării auditive deficitare pe
care o prezintă. La ora de muzică, bate
ritmul cântecelor prezentate, cu palmele,
cu picioarele, cu diverse instrumente
muzicale. Această activitate îi creează o
mare plăcere și îl poate angrena pentru
secvențe temporale extinse.
Concluzii
S-a observat pe tot parcursul activităţii
didactice că M.L. preferă sunetele de
intensitate crescută, dar este şi foarte
atent la sunetele abia perceptibile auditiv,
dovadă fiind faptul că acesta are un auz
foarte fin, reuşind să redea cu fidelitate
ritmul unui cântec. Preferinţa lui pentru
sunetele înalte, considerăm că se
datorează faptului că are mari dificultăţi
în a se adapta mediului în care trăieşte,
sistemul lui nervos aflându-se într-o stare
de dezechilibru. Creierul nu reuşeşte să
gestioneze informaţiile din mediu, nu
poate
să
le
integreze,
copilul
nemaiputând astfel să se conecteze cu
propriul corp. Din cauza acestei
desincronizări poate avea o reacţie
diferită
la
stimulii
auditivi,
iar
comportamentele în care se angajează
sunt:
impulsivitate,
autostimulare,
comportamente provocatoare.
Considerăm că această hiposensibilitate îl
determină pe M.L. să manifeste
comportamente stereotipe.
Aceste comportamente stereotipe sunt
utilizate ca un mecanism defensiv în
vederea diminuării hiposensibilităţii.
Plan de intervenţie personalizat

Specificul planului de intervenţie
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Intervenţia s-a desfăşurat pe parcursul
orelor desfăşurate la clasă, după
programa
de
pedagogie
curativă
(alternativă educaţională) în anul școlar
2014/2015. Pentru fiecare materie, au fost
stabilite obiective, adaptate pentru
nivelul de dezvoltare al lui M. L.

Obiectivele intervenţiei sunt
Diminuarea zgomotelor din mediu
pentru reducerea stereotipiilor
2. Activităţi de educaţie auditivă sau de
dezvoltare a auzului fonematic
3. Identificarea unor modalități de
diminuare a stereotipiilor

1.

Diminuarea zgomotelor din mediu pentru
reducerea stereotipiilor
Aceste sunete îi făceau plăcere copilului,
iar diminuarea s-a făcut treptat, deoarece
intensitatea acestora creştea, iar el
devenea din ce in ce mai agitat, nu mai
putea face faţă unui bombardament de
zgomote şi astfel, adopta un arsenal
întreg
de
stereotipii,
dar
şi
autoagresivitate.
Această diminuare a zgomotelor s-a
realizat printr-o serie de măsuri:
 amenajarea spaţiului astfel încât să nu
mai aibă la îndemână obiecte,
materiale pe care să le arunce pe podea
( coş cu bile, castane, sticlă cu apă,
etc.);
 materialele de lucru folosite la ore
(care produc zgomot) au fost utilizate
de copil doar în prezenţa cadrului
didactic
Activităţi de educaţie auditivă sau de
dezvoltare a auzului fonematic
 antrenarea pozitivă a copilului în
diverse acţiuni care produc zgomote (
ritmuri cu bătăi din palme, picioare,
bătăi ritmice în masă, în tobă, etc);

 identifcarea sunetelor produse de
păsări, animale, diferite obiecte din
lemn, metal, diferite
 instrumente
muzicale,
diferite
mijloace
de transport (maşina,
autobuzul, vaporul, avionul, tramvaiul,
bicicleta, motocicleta, etc.), spargerea
geamului, închiderea/deschiderea uşii,
mersul pe pietriş, etc. (caseta test auz
fonematic);
 determinarea direcţiei de unde provin
sunetele (din faţă, din spate, din
stânga/dreapta, de aproape, de
departe);
 imitarea de onomatopee: Cum face….
? albina ( zzz) trenul ( ș-ș-ș) etc.
 recunoașterea persoanelor din jur
după voce;
 recitări, audiţii muzicale, audiţii de
poveşti, jocuri muzicale,etc.
 folosirea zgomotului ca mijloc de
recompensă ( bătutul în tobă).
Identificarea unor modalități de diminuare
a stereotipiilor
S-a realizat prin:
 Identificarea şi eliminarea factorului
declanşator;
 Scăderea
frecvenţei
manifestării
comportamentului stereotip;
 Diminuarea intensităţii de manifestare
a comportamentului stereotip;
 Înlocuirea comportamentului stereotip
cu unul adecvat (orientarea atenţiei şi
implicarea într-o activitate plăcută );
 Limitarea spațiului (i se permite să
facă mișcarea stereotipă numai într-un
anumit loc: acasă, nu și pe stradă), a
timpului (durata și momentul zilei în
care îi este permis comportamentul) și
a persoanelor (numai în prezența
anumitor persoane: mama, prof.) ;
 Folosirea
stereotipiilor
pentru
învățarea unor deprinderi noi;
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 Ignorarea în cazul autoagresivității
(când comportamentul nu presupune
o vătămare corporală gravă) atunci
când aceasta are scop manipulant.
Dacă a avut rol de autostimulare,
agresivitatea a fost canalizată spre o
alta acțiune sau obiect (lovirea unei
tobe, alergat); -Fixațiile pe obiecte au
fost reduse prin aceleași metode ca și
în cazul stereotipiilor;
 Imaginația a fost stimulată prin joc de
rol, copilul fiind învățat inițial să
execute mecanic o activitate. Aceasta a
fost descompusă în mai multe acțiuni
ce au fost însușite treptat de către
copil. Pe masură ce acesta s-a obișnuit
cu sarcina, cadrul a fost schimbat (au
fost folosite situații diverse, activitatea
rămânând aceiași).
Evaluarea finală s-a realizat aproape de
sfârșitul anului școlar, utilizându-se fişa
de observare, conform căreia s-au
observat progrese semnificative pe toate
palierele prezentate. Datele au fost
condensate în anexa 2.
Concluzii şi recomandări
În urma aplicării planului de intervenție
personalizat, după cum reiese şi din fişa
de observare, s-au observat următoarele:
îmbunătăţirea comunicării verbale şi nonverbale, mărirea capacităţii de imitaţie,
creştera abilităţilor sociale, reacţiile
emoţionale
negative
au
scăzut
considerabil. Reducerea hiposensibilităţii
a avut efecte pozitive ce a vizat atât
abilităţile copilului din cadrul domeniilor
de dezvoltare prezentate, cât şi a
comportamentele
stereotipe
şi
indezirabile social, în cazul cărora s-a
observat o diminuare.
De asemenea, s-au înregistrat progrese în
comportamentul copilului în familie.
Mama spune că M.L. nu mai este așa

agresiv cu frații săi, starea de agitație este
mult diminuată și asta deoarece M.L. își
consumă energia în activități utile,
ajutându-și mama la diverse treburi
casnice, dintre care cel mai mult îi place
să măture curtea.
Activitățile ludice, muzica şi ergoterapia
sunt activităţile care îi plac foarte mult lui
L. sunt motivante pentru el și pot fi
utilizate în contexte variate, din viaţa de
zi cu zi a lui L. Acestea ar fi bine să fie
desfăşurate cu scopul atingerii unui
potenţial maxim şi încurajarea unei vieţi
cât mai independente.
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ANEXA 1. FIŞĂ DE OBSERVAŢIE

Nume şi prenume: M.L.
A fost folosită o scală cu răspunsuri de la
1-5, înainte de aplicarea planului de
interventie personalizat, cuprinzând cele
mai relevante domenii pentru cercetare:
1.
2.
3.
4.
5.

Manifestare inexistentă
Manifestare uneori prezentă
Manifestare deseori prezentă
Manifestare prezentă
Manifestare permanent prezentă
DOMENII
RELEVANTE
Comunicarea verbală
Comunicarea nonverbală
Abilităţi motorii
grosiere
Imitaţia verbală şi
motrică

SCALA
RĂSPUNSURI
2
4

Abilităţile sociale

2

Reacţii emoţionale (
se referă la cele
negative)

3

3
3

Adaptarea la
schimbare

3

Răspunsurile vizuale

3

Reacţii la stimuli ( ca
intensitate)
Reacţia la sunete ( ca
intensitate)
Utilizarea obiectelor (
ca stereotipii)

3
5
5

ANEXA 2. -Fişă de Observaţie

Nume şi prenume: M.L.
A fost folosită o scală cu răspunsuri de la 1-5,
după aplicarea planului de interventie
personalizat, cuprinzând cele mai relevante
domenii pentru cercetare:
1.
2.
3.
4.

Manifestare inexistentă
Manifestare uneori prezentă
Manifestare deseori prezentă
Manifestare prezentă

Manifestare
permanent
prezentă

SCALA RĂSPUNSURI

DOMENII
RELEVANTE
Comunicarea verbală

3

Comunicarea non-verbală

5

Abilităţi motorii grosiere
Imitaţia verbală şi
motrică

4
4

Abilităţile sociale

3

Reacţii emoţionale ( se
referă la cele negative)

2

Adaptarea la schimbare
Răspunsurile vizuale

4
4

Reacţii la stimuli ( ca
intensitate)
Reacţia la sunete( ca
intensitate)
Utilizarea obiectelor( ca
stereotipii)

2
4
4

O lume a mea1
de Loredana Pinko

Lumea mea e o lume de vis
O lume cu prinţi şi prinţese
Aici îmi vine tot timpul să râd,
Să mă joc şi să cânt.
Jocul acesta e minunat
Nu l-am mai întâlnit în altă parte vreodat,
Râd şi mă învârt ameţitor
Şi-aş vrea să zbor să nu mă opresc,
Dar eu nici că pot, e aşa de frumos
În lumea asta a mea.
Din ritmul acesta ameţitor, brusc mă
opresc
Sunt acum în lumea ta cea ciudată
Ea nu e cu prinţi şi prinţese
Nu e aşa cum aş vrea, lumea asta a ta,
Dar cu toate astea sunt îndrăzneţ
Mă apropii de tine şi-n ochi te privesc
Privirea mea spune multe…
Văd că tu reuşeşti să mă-nţelegi
Şi acum mi-e mai bine.
Mă apropii de tine, îţi ating braţul,
Încep să te mângâi, să las capul uşor pe
umărul tău
E felul meu de a spune că-mi place de tine
Şi aşa mi-e bine.
Poate te întrebi uneori
Ce ştiu eu să fac cel mai bine?
Ştiu ritmul unui cântec să-l bat
Că doar tu mai învăţat, asta să fac
Ca să-mi fie mai bine
1.
Profesor de sprijin Centrul Şcolar pentru
Educaţie
Incluzivă,,Rudolf
Steiner”
HunedoaraE-mail:
loredana_pinko@yahoo.com

1

Poezia „O lume a mea” încearcă să surprindă
specificul acestui articol fiind elaborată de autoarea
articolului cu scopul de a explicita într/o manieră
lirică întreg demersul său psihopedagogic.
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Particularități ale intervenției logopedice în contextul tulburărilor de
deglutiție la copiii cu paralizie cerebrală
Oana MUNCELEANU1
Abstract

There are studies that underscore the presence of swallowing disorders the in pediatric area, especially
among children with disabilities. One of the most common causes of this occurrence are neurological
disorders such as children with moderate and severe cerebral palsy. Swallowing disorders can have a
significant impact on their development and general health. Reduced nutritional intake accompanied by
deceleration weight, prolonged feeding, and especially respiratory complications, which are the major
cause of premature mortality, are just some of the arguments that stress the importance of early
intervention. The American Speech-Language-Hearing-Association (ASHA) reveals the important role of
a speech therapist in the interdisciplinary team in initiating a specific intervention, in the context of the
particular swallowing disorder. Based on these assumptions the purpose of this paper is to illustrate the
particularities of a speech therapist’s intervention in the context of swallowing disorders in children with
cerebral palsy. This shall begin with the steps of an assessment and a specific intervention focus on the
use of sensorimotor therapy, including the counseling of the child's family into the implementation of
correct posture during swallowing, and the main maneuvers to facilitate swallowing..
Keywords: cerebral palsy, speech therapy, swallowing disorders, postural strategy,

sensoriomotor therapy

Introducere
În literatura de specialitate întâlnim o
multitudine de studii care subliniază
importanța specialiștilor în terapia
tulburărilor de deglutiție în sferă
pediatrică,
evidențiind
numărul
semnificativ de copii cu diferite
dizabilități care pot avea nevoie de suport
și terapie în acest domeniu (de exemplu
American
Speech-Language-Hearing
Association- ASHA, 2001; Gisel, 2008;
Manno et al., 2005;
McQuillan și
Coleman, 2008; Robănescu, 2014).
Majoritatea studiilor din ultimii ani se
focalizează pe diferite forme de disfagie
întâlnite la adulți, cercetările din
domeniu pediatric fiind limitate (mai ales
cele
”evidence-based”).
Asociația
Americană a Specialiștilor în Terapia
Limbajului și Audiologie Educațională
(American
Speech-Language-Hearing
Association- ASHA, 2001) subliniază că
tulburările de deglutiție la copii prezintă
unele aspecte particulare, atât în ceea ce
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privește diagnosticul, cât și intervenția,
de aceea informațiile furnizate de studiile
realizate cu adulți nu pot fi aplicate
întotdeauna. Pornind de la aceste
asumpții, în continuare vom aborda
secvențial particularitățile intervenției
logopedice la copiii cu paralizie cerebrală
care prezintă tulburări de deglutiție. Întro primă etapă, propunem o succintă
fundamentare teoretică care realizează o
sinteză a studiilor de specialitate
consultate pe această temă, urmând ca
apoi să ilustrăm practic întregul demers
de evaluare și intervenție realizat pe
parcursul unui an, în cazul unui copil cu
tetrapareză
spastică
și
disfagie
orofaringeană moderată.
Yeargin-Allsop et al. (2008) (după Bacon
și Edwards, 2014) au subliniat că paralizia
cerebrală
este
cea
mai
comună
dizabilitate motorie care apare în 3.6 din
1000 nașteri fiind cea mai întâlnită
tulburare
neurologică
asociată
cu
tulburările de înghițire. Terminologia

utilizată în vederea descrierii dificultăților
și/sau tulburărilor de înghițire este
diversă, în literatura de specialitate
întâlnind o varietate de termeni utilizați
în acest sens, neajungâdu-se la un
consens. Dintre aceștia menționăm cei
mai frecvenți termeni utilizați: tulburări
de deglutiție, disfagie orofaringiană,
tulburări de alimentare, disfuncții oromotorii (Erasmus et al., 2012).
Majoritatea copiilor cu paralizie cerebrală
moderată și severă prezintă diferite
tulburări de înghițire care au impact
semnificativ asupra dezvoltării și asupra
stării de sănătate generale ale acestora
(Bacon și Edwards, 2014). Acestea sunt
evidente încă de la naștere și pot conduce
la o scădere masivă în greutate și chiar
subnutriție în primul an de viață
(Samson-Fang și Stevenson, 1998, după
Gisel, 2008). Deficitele coordonării neuromotorii interferează frecvent cu achiziția
abilităților oral-motorii, ceea ce conduce,
de multe ori, la apariția dificultăților sau
tulburărilor de înghițire (Cooper-Brown
et al., 2008, Bacon și Edwards, 2014).
Erasmus et al. (2012) subliniază, de
asemenea, faptul că leziunile cerebrale
asociate cu paralizia cerebrală pot avea
impact asupra funcțiilor musculaturii
linguale, palatale, precum și a maxilarului
și a buzelor. Acest tip de disfuncții orale
sau faringiene evidențiate la copiii cu
paralizie cerebrală includ: deficite de
închidere a buzelor, poziție anterioară a
limbii în timpul deglutiției („tongue
trust”),
tonus
lingual
redus,
hipersensibilitate tactilă, exacerbarea
reflexului de mușcare, întârzieri în
inițierea deglutiției, motilitate redusă a
faringelui, control redus al salivei
(Avedson, 2013). În consonanță cu cele
spuse anterior, Benfer et al. (2012)
punctează de asemenea diferitele deficite
identificate la nivelul fiecărei faze a
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deglutiției, în cazul copiilor cu paralizie
cerebrală, precizând în plus unele
dificultăți specifice ce includ: limitări ale
mișcărilor de lateralizare ale limbii
necesare în procesul de masticație a
alimentelor solide, tranziție neadecvată a
bolului alimentar, abilități reduse de
curățare a rezidurilor. Aceștia, practic, se
focalizează asupra fazei orale a deglutiției,
insistând terapeutic asupra controlului
acestei faze. În termeni generali, în
această situație, programul terapeutic
abordează deficitele senzoriomotorii
(Edwards & Martin, 2011, după Bacon și
Edwards, 2014) prin: creșterea gradului de
conștietizare a prezenței mâncării în
cavitatea bucală, stabilitate și eficiență
mai mare a masticației pentru a
îmbunătăți
manipularea
texturilor
diferite.
În ceea ce privește intervenția în
contextul tulburărilor de deglutiție,
ASHA (2002) stipulează că obiectivele
principale in terapia specifică la copii
sunt: facilitarea nutriției și hidratarea
adecvată, minimalizarea riscului de
apariție a complicațiilor pulmonare și
creșterea calității vieții. Specialiștii din
terapia limbajului trebuie să se focalizeze
pe facilitarea coordonarii mișcărilor de la
nivel bucal, respirator și fonator. Se
subliniază necesitatea abordării atât a
problemelor ce țin de funcțiile oralmotorii, tonusul muscular, cât și postura
și poziția pe parcursul procesului de
alimentare (ASHA, 2002; Avedson, 2013;
Benfer, 2012). Manno, Fox și Kerwin
(2005) menționează că intervenția nu
trebuie să înceapă până când problemele
medicale nu sunt identificate și
stabilizate.
Ulterior,
se
abordează
problematica posturării corecte (aliniere
posturală) și abia apoi stimularea oralmotorie. Cu alte cuvinte, principalele
metode de intervenție logopedică în

contextul disfagiei la copii cu paralizie
cerebrală identificate în literatura de
specialitate sunt, pe de o parte strategiile
posturale și de alimentare în vederea
facilitării deglutiției, iar pe de altă parte
stimularea oral-motorie. Astfel, mai
multe studii au demonstrat că poziția
posturală corespunzătoare și aliniamentul
biomecanic adecvat sunt asociate cu
îmbunătățiri semnificative la nivelul
deglutiției (Gisel, Schwartz, Petryk,
Clarke și Haberfellner, 2000; Larnert și
Ekbert, 1995 după Manno, Fox și Kerwin,
2005, Robănescu, 2014). Îmbunătățirea
elongației gâului, și stabilității maxilarului
determină poziționarea corectă și a
celorlalte structuri orale, poziționare
necesară manipulării și transportului
alimentelor prin faringe. (Manno, Fox și
Kerwin, 2005).
O serie de studii au investigat intervenția
senzoriomotorie
asupra
abilităților
alimentare ale copiilor cu paralizie
cerebrală (Gisel, 1994; Gisel, ApplegateFerrante, Benson, și Bosma, 1996). Fucile
et.al. (2002) (după Gisel, 2008) au
demonstrat
că
stimularea
senzoriomotorie orală
la sugari a
accelerat tranziția de la alimentația
artificială prin tub, la alimentația naturală
orală cu 7 zile, în comparație cu grupul de
control care nu a beneficiat (copii
prematuri). ASHA (2002) subliniază că
facilitarea neurofiziologică a mușchilor
orofaciali prin exerciții de întindere,
periaj, prin utilizarea vibrațiilor, prin
mișcarea/deplasarea dispozitivelor pe
diferite zone ale feței sau limbii are efecte
benefice în terapia copiilor cu paralizie
cerebrală. Gisel (1994) după (Gisel, 2008)
a studiat efectele intervenție orale
senzoriomotorii asupra abilităților de
înghițire, dar și asupra creșterii în
greutate. Copiii cu media vârstei de 7 ani,
cu paralizie cerebrală și tulburări de
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deglutiție, au fost selectati pentru studiu.
Intervenția s-a focalizat pe abilități oromotorii precum: închiderea buzelor
pentru menținerea
alimentelor în
cavitatea bucală, exerciții de lateralizare a
limbii pentru plasarea alimentelor pe
molari, mușcarea pentru secționarea unei
bucăți de aliment solid. Studiul a arătat că
intevenția senzoriomotorie între 10-20
săptămâni are un efect benefic asupra
copiilor subliniindu-se: un control mai
crescut al retenției alimentelor în
cavitatea bucală, îmbunătățiri la nivelul
masticației (la nivelul transformării
mecanice a alimentelor prin tăiere,
triturare, sfâșiere). De asemenea s-a
monitorizat progresivitatea introducerii
de noi texturi. După intervenție, s-a
micșorat treptat durata meselor, iar copiii
au progresat în a accepta texturi mai
dense ( Gisel, 2008, Robănescu, 2014).
Pornind de la fundamentarea teoretică, în
continuare
propunem
ilustrarea
demersului de evaluare și intervenție
realizat în contextul unui copil cu
tetrapareză
spastică
și
disfagie
orofaringiană moderată. Studiu întreprins
a avut ca deziderat final evidențierea
efectelor programului de intervenție
SPOH-SOSM (Strategii de posturare și
de hrănire- Stimulare orală senzoriomotorie), având ca obiective specifice:
1.

2.

3.

Proiectarea unui program de
intervenție (SPOH-SOSM) pornind
de la nevoile și particularitățile
cazului, decelate în urma evaluării
comprehensive
Implementarea
programului
de
intervenție: consiliere părinți privind
posturarea
și
strategiile
de
alimentație și stimularea orală
senzoriomotorie.
Stabilirea efectului implementării
programului de intervenție SPOH-

SOSM asupra abilităților oralmotorii și a nivelului dietei
alimentare utilizate.
Principalele întrebări de cercetare sunt:
1.

2.

3.

Care este efectul utilizării strategiilor
de posturare și de hrănire asupra
abilităților oral-motorii?
Care este efectul participării la
sesiuniile
de
stimulare
senzoriomotorie asupra abilităților
oral-motorii?
Asocierea strategiilor de posturare și
de hrănire cu stimularea orală
senzoriomotorie aduce modificări în
planul texturii și consistenței
alimentelor utilizate în alimentație?

Studiu de Caz

Dincolo de diagnosticul care ne oferă
doar
încadrarea
într-o
categorie
diagnostică, s-a considerat mult mai
importantă descrierea abilităților motorii
grosiere funcționale, prin intermediul
Sistemului de clasificare a funcției motorii
grosiere în contextul paraliziei cerebrale
(The Gross Motor Function Classification
System – GMFCS, Palisano et al., 1996).
Astfel, pe baza observației sistematice
structurate, Z.M. a fost încadrat pe
nivelul V- Dizabilitatea fizică ce
limitează
considerabil
controlul
voluntar al mișcărilor și abilitatea de a
menține capul și trunchiul într-o postură
optimă (antigravitație). Toate ariile
funcțiilor motorii sunt limitate. Copilul
nu se poate deplasa independent nici pe
distanțe foarte scurte prin intermediul
fotoliului rulant (nu are nici un mijloc de
mobilitate independentă), ci are nevoie
permanentă de ajutor din partea
aparținătorilor.

Date generale:

Anamneză și evauare inițială

În cadrul studiului a fost inclus un băiat
în vârstă de 8 ani, având următorul
diagnostic: conform ICD-10 paralizie
cerebrală:
tetraplegie
spastică,
microcranie, epilepsie, cecitate corticală,
strabism, nistagmus.

Z.M. provine dintr-o sarcină cu evoluţie
normală, naştere în prezentaţie craniană,
provocată, datorită depăşirii termenului
cu 9 zile. Sarcina a fost monitorizată în
permanenţă, efectuându-se controale
medicale regulate, fără a se consemna
probleme. La naştere s-a evidenţiat
suferinţă fetală (deceleraţii ale bătăilor

În cadrul studiului, așa cum am
menționat anterior, va fi inclus un singur
caz al cărei evoluție va fi monitorizată pe
parcursul unui an. Criteriul includerii în
studiu este reprezentat de prezența
paraliziei cerebrale și a tulburărilor de
deglutiție asociate. Având în vedere că ne
dorim suprinderea efectului utilizării
stimulării orale senzoriomotorii în terapia
disfagiei la copiii cu paralizie cerebrală,
un alt criteriu de includerea în studiu este
reprezentat de tipul disfagiei. Astfel, în
cadrul studiului vom viza doar disfagia
orală (nu și faringiană sau esofagiană),
tulburările de tonus, motilitate și
coordonare urmând să fie astfel, abordate
prin terapia orală senzoriomotorie.
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În
consonanță
cu
literatura
de
specialitate,
prezentăm
diagnosticul
neurologic privit multidimensional. După
nivelul de severitate al paraliziei cerebrale
(Jones et al., 2007) Z. M. prezintă o formă
severă de paralizie cerebrală, copilul are
nevoie de fotoliul rulant și are dificultăți
semnificative în îndeplinirea sarcinilor
zilnice. După distribuția topografică
(Jones et al., 2007), Z.M. prezintă
tetraplegie,
cu
afectarea
tuturor
membrelor.

cordului fetal) înainte de expulzie.
Expulzia a fost prelungită (45 min), Apgar
2 (reanimat o oră- după care Apgar 4),
dublă circulară de cordon, asfixie primară
gradul III, cefalhematom gigant bilateral.
Cu toate că importanța și rolul
fundamental al specialistului în terapia
limbajului și audiologie educațională în
evaluarea și intervenția specifică în
contextul tulburărilor de deglutiție, este
subliniat, în țara noastră aflându-ne la
începuturi de drum în această direcție, nu
există foarte multe instrumente de
evaluare în acest domeniu. Astfel, în
vederea evaluării lui Z.M. s-au utilizat
instrumente
de
evaluare
specifice
identificate în literatura de specialitate.
ASHA (2013) pune la dispoziție un
instrument deosebit de util în realizarea
unei evaluări complexe a tulburărilor de
deglutiție, și anume Pediatric Feeding
History and Clinical Assessment
Form. Cu ajutorul acestestuia a fost
creionat tabloul specific al tulburărilor de
înghițire prezente în cazul lui Z.M.,
precum și
informațiile referitoare la
abilitățile
de
comunicare,
cele
fine/grosiere,
cogniție,
informații
deosebit de importante pentru întreg
demersul de intervenție planificat. În
continuare se propune o prezentare
selectivă a informațiilor decelate în urma
evaluării, cu accent exclusiv pe cele
relevante în contextul intervenției
specifice prezentate ulterior. Astfel,
instrumentul menționat ne furnizează
informații valoroase cu privire la starea de
nutriție, poziția în timpul hrănirii, la
abilitățile oral-motorii și la tulburările
specifice de alimentație, din interviul
semi-structurat cu părintele și, totodată,
din
evaluarea
clinică
realizată.
Sumarizând, subliniem că Z.M. nu se
alimentează
singur,
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îngrijitorul/aparținătorul îl alimentează
mereu. De asemenea, identificăm o
poziție defectoasă a copilului în timpul
alimentației: zona occipitală nu este
sprijinită cu mâna în vederea scăderii
riscului de aspirație a alimentelor, în
timpul hrănirii Z.M. nu este pus în scaun,
nici în scaunul special achiziționat pentru
posturare, ci este ținut pe picioare, în
poziție laterală raportat la persoana care
îl hrănește, cu picioarele ușor flectate, nu
este asigurat aliniamentul biomecanic,
crescând semnificativ riscul aspirației
alimentelor.
În timpul evaluării, copilul a fost
alimentat în mod obișnuit, conform
propriilor preferințe, (fruncte paserate,
legume, iaurt) observându-se o serie de
aspecte care vor fi evidențiate în ceea ce
urmează. Astfel, atât alimentele solide,
cât și cele lichide au fost oferite cu o
lingură. Copilul nu foloște paharul sau
paiul pentru lichide, toate alimente sunt
oferite de către aparținător cu o
lingură/linguriță. Acesta are nevoie de
prompt pentru a-și deschide buzele (nu
deschide singur gura în momentul în care
lingurița se apropi de buze, aparținătorul
este cel care deschide buzele prin
intermediul lingurei; în momentul în care
simte pe buze alimentele uneori are
intenția de a iniția masticația acestora,
prin mutarea alimentelor dintr-o parte în
cealaltă, o parte din ele ies printre buze
din cavitatea bucală, fiind introduse din
nou) Z.M. nu are capacitatea de a
secționa singur alimente (mușcătură
absentă/ imposibil de realizat). Bolul
alimentar este „deplasat” prin cavitatea
bucală, însă nu a fost lateralizat pe
suprafața molarilor pentru a fi mestecat
corespunzător. În ceea ce privește,
lichidele utilizate în alimentație, Z.M. nu
consumă deloc apă, în situațiile în care i
se oferă, acesta se îneacă, apare tusea. Cu

toate acestea, Z.M. tolerează mult mai
bine alte lichide de aceiași consistență,
cum ar fi ceaiul, sucul (are preferință
deosebită pentru gustul de lămâie și
portocală). În timpul deglutiției acestora,
o mare parte se scurge din cavitatea
bucală, prin partea anterioară, pe la
comisurile labiale.
Evaluarea abilităților oral-motorii s-a
realizat prin intermediul Scalei de
evaluare Oral-Motorie (OMAS- Oral
Motor Assessment Scale, Ortega et al.,
2009)
Întreaga evaluare inițială, a avut la baza
observația sistematică structurată a
copilului în timpul mesei timp de 3
săptămâni, în diferite contexte, momente
ale zilei și cu diferite persoane. Astfel,
prezentăm în continuare rezultatele
obținute în urma evaluării. Precizăm că
evaluarea a fost realizată de către 2
evaluatori, precum și de către părinte

săptămânal în cele 3 săptămâni de
evaluare inițială, urmărindu-se acordul
inter-evaluatori.
Abilitățile oral-motorii au fost evaluate în
timpul mesei. Au fost vizate următoarele
aspecte: închiderea cavităţii bucale,
închiderea buzelor pe ustensilele utilizate
la hrănire, închiderea buzelor în timpul
deglutiției, controlului alimentelor în
timpul deglutiției (solide/semisolide),
masticația, utilizarea paiului pentru supt,
controlul lichidelor în timpul deglutiției.
Fiecărei secțiuni s-a atribuit un scor de la
0 la 3: 0-pentru răspuns pasiv
(performanță oral-motorie compromisă
sever), 1- pentru răspuns disfuncțional
(performanță oral-motorie compromisă
moderat), 2- pentru răspuns semifuncțional (ușor compromisă) și 3 pentru
răspuns funcțional, aşa cum se poate
observa în figura 1
.

Scala de Evaluare Oral Motorie
Funcțional

3

Semi-funcțional

2

Disfuncțional

1

Răspuns
pasiv/Absent

0

Fig 1. Rezultate evaluare scală de evaluare oral-motorie
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Dincolo de atribuirea unui scor fiecărei
componente
vizate,
prezentăm
în
continuare semnificația calitativă a
scorurilor oferite:
 Închiderea-deschiderea
cavității
bucale- Nici o reacție
 Buzele închise pe lingură/ustensilăNu închide, dar ține cu dinții
 Buzele închise în timpul deglutiției –
Nu închide buzele în timpul deglutiției
 Controlul bolului alimentar în timpul
deglutiției- Pierde o mare parte din
alimente
 Masticația- Fără mișcări
 Controlul
lichidelor
în
timpul
deglutiției- Întotdeauna pierde toate
lichidele/ se scurg din cavitatea bucală
Rezultatele evaluării inițiale ilustrează o
serie de deficite oral-motorii, care
explică prezența tulburărilor de deglutiție
în sfera paraliziei cerebrale tocmai prin
sublinierea prezenței deficitelor de acest
fel.

Intervenție și evaluare
Întreg demersul de intervenție s-a realizat
într-o strânsă comunicare cu membrii
echipei interdisciplinare formate din:
 Medici: ORL, neurolog, radiolog
(deosebit de importanți în demersul
de evaluare);
 Kinetoterapeut (colaborare strânsă în
etapa de posturare corespunzătoare);
 Dietetician (colaborare în vederea
extinderii dietei prin acceptarea de noi
texturi);
 Specialist
în
terapia
limbajului
(stimulare oro-facială);
 Părinții implicați activ în terapia
copilului.
Intervenția a avut la bază obiectivele
fundamentale ale specialistului în
terapia tulburărilor de limbaj în contextul
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tulburărilor de deglutiție, subliniate atât
de ASHA (2015), cât și de Royal College of
Speech language therapists (RCSLP,
2014):
1.

2.

3.

Prevenirea aspiraţiei – reducerea
morbidităţii şi mortalităţii asociate
infecţiilor
pulmonare
datorate
sindromului de aspiraţie;
Îmbunătăţirea controlului motor în
fiecare etapă a procesului de
deglutiţie cu normalizarea tonusului
şi ameliorarea tranzitului bolului
alimentar
(stimulare
senzoriomotorie orală, tehnici de
deglutiție, poziționare);
Îmbunătăţirea statusului nutriţional
(optimizarea nutriției și hidratăriicolaborare cu dieteticianul);

În vederea îndeplinirii obiectivelor
stabilite, s-a pornit tot de la asumpțiile
identificate la/de RCSLP (2014) și ASHA
(2016) conform cărora cele mai utilizate
intervenții utilizate de către specialistul
în terapia tulburărilor de limbaj în acest
domeniu sunt:
 educație, consiliere, training pentru
aparținători (a persoanelor care sunt
responsabile de nutriția, hidratarea
copilului) în vederea modificării
posturii (a poziționării în timpul
deglutiției) și a strategiilor de hrănire
utilizate (care să favorizeze deglutiția
în funcție de particularitățiile fiecărui
caz), precum și a consistenței
alimentelor și lichidelor printr-o
legătură permanentă cu membrii
echipei interdisciplinare;
 utilizarea
stimulării
orale
senzoriomotorii (pentru a îmbunătăţi
funcţionalitatea muşchilor implicaţi în
deglutiţie; exerciţii pentru controlul
motilităţii la nivelul cavităţii bucale
focalizate pe controlul limbii în timpul
deglutiţiei).

Intervenție SPOH-SOSM (Strategii de
posturare și de hrănire- Stimulare orală
senzorio-motorie)
Etapa 1. SPOH- Strategii de posturare și de

hrănire
Strategii posturale
În prima etapă, s-a urmărit colaborarea
cu kinetoterapeutul (s-au avut în vedere
deformările osoase: scolioză, cifoză), în
vederea stabilirii poziției corecte în
timpul deglutiției (o poziție care să
favorizeze deglutiția și să diminueze
riscurile aspirației), precum și a
principalelor
manevre
utilizate.
Modificările posturale au fost evaluate
îndelung
de
membrii
echipei
interdisciplinare, înainte de a fi
implementate.
Poziția optimă a corpului în timpul
alimentației stabilită pentru Z.M.:
În timpul mesei se recomandă
menținerea unei poziții verticale și
simetrice a trunchiului (în caz de
necesitate se oferă sprijin pentru
asigurarea alinierii trunchiului și
segmentului cefalic cu perne, guler);
2. Șoldurile și genunchii flectate la 90 de
grade;
3. Capul trebuie să fie pe linie mediană,
într-o poziţie neutră faţă de gât,
puţin aplecat, (flexia anterioară a
gâtului în timpul mesei protejează
căile respiratorii şi previne căderea
ocazională a alimentelor în traheeASPIRAȚIA);
4. Lingura va fi ţinută în poziţie
orizontală, în unghi de 90 de grade cu
profilul feţei. Copilul va fi încurajat să
preia mâncarea cu buza superioară.

1.

Recomandare: Așezare în scaunul
special de posturare (în scaun tip
„Tumble Forms”– achiziționat de părinți
anterior
începerii
terapiei
la
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recomandarea kinetoterapeutului, dar
neutilizat în timpul mesei): beneficiază
de un bun control al capului (suporturi
laterale pentru susținerea capului), bună
poziționare a trunchiului (cu poziție
neutră a pelvisului, unghi de 90, flexie a
șoldurilor și genunchilor); poate fi bine
fixat cu chingi și scaunul poate fi înclinat
la unghiul optim.
Strategii de hrănire implementate:
-Priza celor „3 puncte”: se oferă suport
la nivelul mandibulei, policele exercitând
presiune în partea anterioară a bărbiei,
pentru coborârea mandibulei. Mediusul
se va plasa sub bărbie favorizând
stabilitatea, iar indexul va exercita
presiune la nivelul obrazului, creând o
presiune negativă în gură, favorizând
propulsia bolului alimentar.
Alte strategii:
 lingurița va fi plasată în zona
laterală a gurii, pentru a favoriza
lateralizarea limbii. Alimentele plasate
lateral, lângă gingie stimulează
masticația. Nu se va plasa lingurița în
partea posterioară a limbii, aceasta
favorizează aspirația alimentelor în
trahee.
 facilitarea masticației prin mișcări
circulare cu degetele II-IV sub osul
zigomat, simultan cu policele, sub
menton (sub bărbie);
 stimularea înghițirii: Poziţionat sub
menton, policele efectuează o netezire
de-a lungul bărbiei şi a părţii
superioare a gâtului;
 se va asigura suport în partea
posterioară a zonei occipitale,
pentru o deglutiție corectă, evitând
astfel aspirația.
După stabilirea strategiilor de poziționare
și de hrănire, acestea vor fi utilizate zilnic,
la fiecare masă, obiectivul fundamental

fiind acela de a învăța aparținătorul
copilului care se ocupă în general cu
hrănirea copilului (în cazul de față mama)
să utilizeze aceste strategii. Fiecare
strategie a fost introdusă gradat, cu
exemplificare din partea terapeutului și
cu motivarea importanței respectării
acesteia în planul siguranței alimentării,
precum și în ideea facilitării hrănirii
copilului.
Imediat după implementarea strategiilor
de posturare și de hrănire, s-au observat
îmbunătățiri în planul decelerării
frecvenței apariției episoadelor de tuse
asociate cu riscul de aspirație a
alimentelor. Flexia anterioară a capului în
timpul alimentării este absolut necesară
în vederea protejării căilor respiratorii. În
contextul nostru, hiperextensia gâtului
era o postura deficitară care a necesitat
intervenție
imediată
în
vederea
poziționării corecte, cu sprijin la nivelul
zonei occipitale (fie mâna celui care îl
hrănește, fie gulerașe sau poziționare în
scaun special de posturare care oferă un
bun control și sprijin posterior al
capului). De asemenea, utilizarea „Prizei
celor 3 puncte” este practic un prompt
fizic deosebit de util, care facilitează
hrănirea lui Z.M., prin inhibarea reacției
de retracție a buzelor (presiunea
mediusului) și facilitarea înghițirii
(propulsia
bolului
alimentar
prin
presiunea indexului pe obraji).
Etapa 2. Stimularea orală
motorie:
colaborarea
kinetoterapeut, logoped
Monitorizare permanentă
evaluări repetate prin
aceluiași instrument.

Stimularea orală senzorio-motorie a fost
realizată pe parcursul a 15 săptămâni, de
3 ori/săptămână, înainte de masa de
prânz, câte 15-20 de minute.
Exercițiile realizate au vizat:
 Obrajii: facilitarea mișcărilor de rotire
a bolului alimentar (de masticație
adecvată);
 Buzele: facilitarea retenției alimentelor
și lichidele în cavitatea bucală;
inhibarea
retracției
buzelor
(hipertonie);
 Limba: pentru a îmbunătăți controlul
limbii
în
manipularea
bolului,
masticația
și
propulsia
bolului
alimentar spre faringe.
S-a reușit achiziționarea prin intermediul
unei sponsorizări din partea asociației al
cărei membru este mama copilului, a
unui kit special destinat stimulării orofaciale (ARK's Z-Vibe Vibrating Oral
Motor Tool).

senzoriomedic,

Exercițiile utilizate în intervenție au fost
realizate și cu ajutorul kit-ului mai sus
menționat:

a cazului,
intermediul

 Presiuni ritmice, susținute pe bărbie și
pe obraji (cu indexul) pentru inhibarea
retracției buzelor (2 minute);
 Masaj orofacial în 3 puncte: pliuri
faciale nazolabiale, obraji, buza
superioară (mișcări lente);

Stimularea senzoriomotorie începe în
afara
cavității
bucalestimulare
perioarală, iar abia apoi se va face
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tranziția la stimularea intra-orală.
Acesta
este
etapa
pregătitoare
(„pregătirea pentru deglutiție”), urmată
de practica oral-motorie (mișcările
facilitate pe parcursul stimulării periorale
și orale să poată să fie coordonate în
practică, în manipularea, transportului și
în înghițirea alimentelor de diferite
texturi) cu introducerea de noi texturi
odată ce am obținut noi performanțe
oral-motorii.

 Masajul buzelor: fricțiuni ușoare cu
indexul sau cu un tampon de burete
dinspre comisurile labiale spre partea
mediană. Din colțul din dreapta spre
linia mediană și din partea stângă spre
linia mediană. Se repetă de 4-5 ori
aceste fricțiuni. OBSERVAȚIE: Nu se
depășește linia mediană!
 Vibrații la nivelul obrajilor pentru
reducerea
hipertoniei:
utilizarea
dispozitivului Z-Vibe pe fiecare obraz,
vibrații de sus în jos.
 Poziționarea copilului așezat, cu
ușoara flexie anterioară a capului, cu
mâna sub bărbie pentru stabilitatea
maxilarului, utilizarea dispozitivului Zvibe: presiuni ritmice (una/secundă) în
partea anterioară a limbii retractată
(input tactil chiar și fără vibrații),
exercițiul este urmat de vibrații (6-10
secunde) de la partea mediană a limbii
la vârf, și din partea laterală la vârf
(apex). (Toate aceste exerciții au fost
realizate în scopul inhibării reacției de
retracție a limbii)
 Stimularea marginilor limbii pentru
îmbunătățirea
lateralizării
limbii:
Utilizarea capetelor Mini sau Probe ale
dispozitivului Z-Vibe; Exercițiul începe
din partea posterioară a limbii cu
aplicarea unor presiuni ritmice (4-5)
pe partea stângă și apoi pe partea
dreaptă.
După realizarea acestui
exercițiu s-a observat deplasarea limbii
în lateral.
Toate aceste exerciții s-au realizat
înaintea mesei de prânz, câte 15-20
minute, de 3 ori/săptămână, timp de 20
săptămâni. Imediat după realizarea
exercițiilor a urmat hrănirea copilului
prin utilizarea strategiilor implementate
anterior și cu valorizarea stimulării
senzoriomotorii realizate anterior. Pe tot
parcursul intervenției, s-a înregistrat
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progresul sau regresul copilului prin
evaluarea periodică (săptămânală) prin
intermediul Scalei de Evaluare OralMotorii. Părintele responsabil cu hrănirea
copilului (mama), cât și cei 2
intervenienți au completat scalele,
urmărindu-se acordul interevaluatori.
În urma evaluării periodice putem
sublinia efectul pozitiv al stimulării orale
senzoriomotorii asupra abilității de
lateralizare
a
limbii
în
vederea
manipulării
bolului
alimentar,
de
propulsie și retropulsie a bolului
alimentar. În săptămâna 7 de intervenție,
în colaborare cu dieteticianul și cu
medicul ORL s-a decis introducerea unor
noi alimente de consistență diferită,
conform celui de al 2-lea nivel al dietei
specifice disfagiei. Având în vedere că
limba nu mai are un răspuns pasiv în
actul deglutiției, ci realizează mișcări
funcționale de lateralizare s-a reușit
diversificarea
alimentației
prin
introducerea unor alimente uşor de
mestecat, fără texturi aspre, semi-solide,
dar care necesită o oarecare capacitate de
mestecare (carne tocată sau mărunţită,
fructe sau legume care pot fi înţepate cu
furculiţa). De asemenea, remarcăm că
utilizarea stategiilor de poziționare și
hrănire („Priza celor 3 puncte”) asociate
cu stimularea orală senzoriomotorie
aduce îmbunătățiri în sfera închideriideschiderii cavității bucale, în timpul
alimentării.
Policele
care
exercită
presiune în partea anterioară a bărbiei
facilitează coborârea mandibulei, în
vederea introducereii alimentelor în
cavitatea bucală (inhibă reacția de
retracție a buzelor), iar poziționarea
mediusului sub bărbie favorizează
stabilitatea acestuia, reglează gradul de
deschidere a cavității bucale, având astfel
și un efect asupra capacității de retenție a
alimentelor în cavitatea bucală, în timpul

deglutiției (controlul bolului alimentar
în timpul deglutiției). Utilizarea
strategiilor de poziționare a bolului
alimentar pe partea laterală a limbii, a dus
la ușoare tendințe de manipulare ale
acestuia (în comparație cu simpla
înghițire, sesizată pe parcursul evaluării
inițiale), identificând astfel și ușoare
efecte în planul masticației. De
asemenea, efect pozitiv în planul
masticației identificăm în urma utilizării
mișcărilor circulare cu degetele II-IV sub
osul zigomat, simultan cu policele, sub
menton pentru facilitarea masticației, a
mișcărilor de lateralizare a bolului
alimentar, a mișcărilor de propulsie și
retropulsie necesare în tranzitului bolului
alimentar spre faringe.
La final, subliniem, încă o dată,
importanța în intervenție a specialistului
în terapia tulburărilor de limbaj, în cadrul
echipei interdisciplinare, în condițiile
asocierii paraliziei cerebrale cu tulburările
de deglutiție. Intervenția logopedică
propusă în acest articol, și anume
asocierea strategiilor posturale, și a
tehnicilor de alimentare specifice, cu
stimularea orală senzoriomotorie, a avut
efecte pozitive asupra abilităților oralmotorii, generând implicit, posibilitatea
extinderii ariei de texturi utilizate în
alimentarea copilului, deci îmbunătățirea
statusului
nutrițional
(optimizarea
nutriției și a hidratării). Toate aceste
aspecte, conduc la diminuarea riscului de
apariție a complicațiilor pulmonare
(reducerea morbidităţii şi mortalităţii
asociate infecţiilor pulmonare datorate
sindromului de aspiraţie), și totodată la
creșterea calității vieții, atât a copilului
din studiu prezentat, cât, mai ales a
familiei acestuia.

120

Bibliografie:
American
Speech-Language-Hearing
Association. (2001). Roles of speechlanguage pathologists in swallowing
and feeding disorders: Technical report.
ASHA Desk Reference, 3, 181–199.
American
Speech-Language-Hearing
Association. (2002). Knowledge and
skills needed by speech-language
pathologists providing services to
individuals with swallowing and/or
feeding disorders. ASHA Supplement
22, 81–87.
American
Speech-Language-Hearing
Association. (2015). Roles of speechlanguage pathologists in swallowing
and
feeding
disorders:
Position
statement. ASHA Supplement 22, 73.
Bacon, E., Edwards, D.K. (2014).
Optimizing function for patients
diagnosed
with
Cerebral
Palsy.
Perspective
on
Swallowing
and
Swollowing Disorders(Dysphagia), 23,
123-131.
Benfer, K., Weir, K., Bell, K., Davis, P.,
Boyd,
R.
(2013).
Oropharyngeal
dysphagia and Gross Motor Skills in
children with cerebral palsy. Pediatrics,
131 (5), 1553-1561
Benfer, K.A., Weir, K, Bell, K, Ware, R,
Davies, P, Boyd, R. (2012). Longitudinal
cohort protocol study of oropharyngeal
dysphagia: relationships to gross motor
attainment, growth and nutritional
status in preschool children with
cerebral palsy. BMJ Open, 2(4) accesat
http://bmjopen.bmj.com/content/2/4/e001460.f
ull.pdf. în data de 10.02.2016

Erasmus, C.E., van Hulst, K., Rotteveel,
J.J., Willemsen, M., Jongerius, P. (2012).
Swallowing problems in cerebral palsy.
Eur. J. Pediatr,171, pp 409-414.

Gisel, E. (2008). Interventions and
outcomes for children with dysphagia.
Developmental Disabilities Research
Reviews, 14, 165-173.
Jones, M., Morgan, E., Shelton, J. (2007).
Cerebral palsy: introduction and
diagnosis (part I). J Pediatr Health Care,
21(3), pp146-152
Manno, C.J., Fox, C., Eicher, P.S., Kerwin,
M.L.(2005).
Early
Oral-Motor
Intervention for Pediatric Feeding
Problems: What, When and How.
Journal of Early and Intensive Behavior
Intervention, 2, 3, 146-159
McQuillan, M.K, Coleman, G.A. (2008).
Guidelenes for Feeding and Swalliowing
Programs in Schools. Connecticut State
Departement of Education
Ortega, O. L., Ciamponi, A.L., Mendes,
F.M., Santos, M. (2010). Assessment
scale of the oral motor performance of
children
and
adolescents
with
neurological damages. Journal of Oral
Reabilitation, 36, 653-659.
Palisano, R., Rosenbaum, P., Walter, R.S.,
Russell, D., Wood, E., Galuppi, B. (1997)
Development and reliability of a system
to classify gross motor function in
children with cerebral palsy. Dev. Med.
Child Neurol, 39(4), pp 214-223.
RCSLT (2014). Resource manual for
commissioning and planning services
for SLCN. Dysphagia.
Robănescu, L. (2014). Disfuncții în
alimentația sugarului și copilului mic.
Revista de Neurologie și Psihiatrie a
Adolescentului din România, 17 (3), 3952
http://www.asha.org/uploadedFiles/Pedia
tric-Feeding-History-and-ClinicalAssessment-Form.pdf

121

1. Profesor psihopedagog, Liceul Special
pentru Deficienți de Vedere, Cluj-Napoca.
E-mail: oana.munceleanu@yahoo.com

Tulburarea de Comunicare Socială (Pragmatică)- Erasmus+ Framework
Raluca Nicoleta TRIFU 1,2
Abstract
Erasmus+ Framework through KA1-KA3 actions is a good possibility for staff training, youth mobility,
students’ instruction, professional exchange and much more. Address in the KA1 - Learning mobility of
individuals, ”We Can Too” was a project developed by Youth movement for development of the rural areas in
Bulgaria in partnership with BNAL - Bulgarian National Association of Logopedists. The project brought
together speech and language therapist from 5 different countries (Bulgaria, Estonia, Latvia, Lithuania and
Romania), aiming to develop skills and good practices exchange in therapy for SPCD - Social Pragmatic
Communication Disorders. Through 10 days of intensive training, SLTs become confident in using eye control
techniques - Tobii PCEye for various disabilities, they translated and adapted the Pragmatic Profile proposed
by Hazel Dewart and Susie Summers, 1995 in 5 languages and practiced Story Map Technique in developing
pragmatic languages for intellectual disability, based on the Raggie (Sipsik) reading series. This training
certified by EC with youth mobility certificate is considered an important element in skills acquired for SCPD
therapy and a running start for further accurate diagnosis in accordance with DSM- V criteria and
appropriate intervention.
Keywords: SPCS - Social Pragmatic Communication Disorder, Story Map Technique, Eye Control
Technology, Erasmus+ Framework.

Introducere
Cadrul european de mobilitate și învățare
prin Erasmus+ –KA 1 – Learning mobility
of individuals, a oferit posibilitatea
organizării unui curs de formare pentru
specialiști din cinci țări membre UE.
Conceput ca un cadru extins de finanțare,
Erasmus+ este structurat pe trei acțiuni
cheie și anume Learning mobility of
individuals
(KA1),
Cooperation for
innovation and exchange of good practices
(KA2) și Support for policy reform
(KA3)(European
Commission,
n.d.).
Acțiunea KA1 are ca scop oferirea de
posibilități de instruire prin: mobilitatea
personalului, în mod particular profesori,
directori de școală, și tineri; mobilitatea
studenților din Universități, a studenților
din alte forme de învățământ superior și a
elevilor din învățământul vocațional;
burse de studiu de nivel licență și
masterat, mobilitate pentru studenți UE
și non UE; voluntariat și schimburi de
experiență pentru tineri.
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”We Can Too” este titlul proiectului
desfășurat în Kranevo, Bulgaria în
perioada 29 iulie - 7 august 2016,
identificat
prin
2016-1-BG01-KA105023222. Scopul proiectului a fost aducerea
într-un cadru de formare european a
tinerilor specialiști din domeniul terapiei
tulburărilor de limbaj și comunicare, în
vederea
dezvoltării
abilităților
profesionale ale terapeuților din zona
Europei de Est, pentru a adresa terapia de
limbaj și de comunicare în planul
Tulburărilor de Comunicare Social Pragmatice.
(Social
–Pragmatic
Communication Disorders). Finanțarea sa derulat prin Agenția Națională de
Formare din Bulgaria, iar coordonatorul
proiectului a fost organizația “Youth
movement for development of the rural
areas in Bulgaria” în parteneriat cu BNAL
- Bulgarian National Association of
Logopedists.
Organizațiile partenere participante la
acțiunea 2016-1-BG01-KA105-023222 au

fost: Latvian Association of Logopedists
(www.logopedi.lv), Asociația Specialiștilor
in Terapia Tulburărilor de Limbaj din
Romania-ASTTLR
(www.asttlr.ro),
Estonian
Logopedists´
Union
(www.elu.ee) și Lithuanian Logopedists’
Association (www.logopeduasociacija.lt).
Participare ASTTLR alături de asociațiile
din Țările Baltice și cele din Bulgaria s-a
bazat pe colaborarea anterioară din
proiectele “Let me be One of You!”
(2013), “Bridges for ideas and
practices”(2014) și „The Magic to
Communicate”(2015).
Obiectivele proiectului We Can Too au
vizat atât componenta teoretică, cât și cea
practică, în abordarea Tulburării de
Comunicare Sociale (Pragmatice) – TCSP.
Detalierea acestora urmând a fi redată în
continuare. Un prim obiectiv a fost
însușirea de către beneficiarii direcți ai
proiectului a aplicabilității și esenței
diferitelor metode și sisteme utilizate în
terapia persoanelor diagnosticate cu
Tulburare
de
Comunicare
Socială
(Pragmatică). Aplicabilitatea a fost
prilejuită de traducerea și adaptarea unei
probe de evaluare a TCSP la preșcolarii și
şcolarii mici. S-a vizat totodată și
schimbul de cunoștințe profesionale,
abilități și experiențe între specialiștii în
terapia tulburărilor de limbaj și
comunicare.
Programul de a formare a debutat prin
prezentarea situației și a realităților
existente în fiecare țară la nivelul
diagnosticării și intervenției terapeutice
ale TCSP, cu focalizare pe problemele
existente, nevoi, provocări, bune practici
și eșecuri în intervenție. Din partea
ASTTLR prezentarea a fost făcută de Dr.
Carolina BODEA-HAȚEGAN care a
subliniat cadrul teoretic al TSCP conform
DSM
-5
(American
Psychiatric
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Association, 2013) și ASHA2. Lect. univ dr.
Egija LAGANOVSKA din Letonia, a
realizat
o prezentare bazată
de
înțelegerea tulburărilor de comunicare
cauzate
de
disfuncții
la
nivelul
coordonării din punctul de vedere al
specialiștilor în terapia tulburărilor de
limbaj și comunicare din țara sa.
Prezentarea a fost însoțită de materiale
audio - video pentru studiile de caz, dar și
activități practice care au solicitat
participanții
să
prezinte
anumite
informații pe cale vizuală. Dany Markova
din Bulgaria a prezentat exemple de
cartonașe care pot fi utilizate în
activitatea terapeutică cu copii cu TCSP.
Prezentarea din Estonia, care reprezintă
punctul de vedere al Eesti Logopeedide
Ühing3, a indicat faptul ca TCSP este
puțin adresată în terapie, că este foarte
rar întâlnită ca diagnostic independent și
că de cele mai multe ori apare în cadrul
unui alt diagnostic considerat principal,
contrar noilor direcții și recomandări
DSM-5
(American
Psychiatric
Association, 2013). Lituania prin Lect.
univ. dr. Daiva KAIRIENE, cadru didactic
la Siauliai University, a prezentat situația
din tara sa, asemănătoare celorlalte țări
baltice.
Tehnologii asistive pentru TCSP
Cea de-a doua zi de trening a fost
destinată tehnologiilor asistive utile în
TSCP. Evgenyia Hristova și Maurice
Grinberg din Bulgaria au insistat pe
importanța tehnologiilor de tip „eye
control” necesare comunicării în diferite
dizabilități. Pe durata unei zile de
training participanților li s-au prezentat
principiile generale și aplicațiile acestei
tehnologii, curba de învățare și perioadele
2

American Speech–Language–Hearing Association

3

Asociația Logopezilor din Estonia

de
stagnare,
aplicații
software
specializate, aplicații „eye control”(Tobii
PCEye Go, 2016) pentru copii cu
dizabilități și cerințe educative speciale și
aplicații „eye control” pentru adulții cu
dizabilitate. Nu au lipsit nici studiile de
caz care au indicat utilitatea acestui tip de
tehnologie, dar și exercițiile practice
(Assist Fondation, 2016). Facilitarea
comunicării, prin utilizarea tehnologiei
Tobii PCEye la personale cu dizabilitate
motorie este evidentă, dar beneficiile nu
se limitează doar la acest aspect, copiii
diagnosticați cu dificultăți specifice de
învățare pot fi monitorizați în progresul
terapeutic. Programul indică cu fidelitate
timpul pe care un copil îl alocă pentru
decodificare unui cuvânt, dar totodată
realizează și o imagine vizuală a derulării
actului lexic în cazul unei lecturi. Studiile
de caz prezentate au indicat faptul că în
cazul copiilor cu dislexie, atenția copilului
se concentrează pe primele litere din
cuvânt și pe ultimele, interiorul
cuvântului rămânând neacoperit. În plus
privirea revine de mai multe ori asupra
începutului cuvântului, ducând la
diminuarea fluenței și desigur la tulburări
în comprehensiune textului. Plus valoarea
utilizării acestui soft (Tobii PCEye Go,
2016) constă în obținerea unor date valide
ca urmare a unei evaluări de tip obiectiv.
Limbajul din perspectiva pragmatică
Limbajul este o acțiune complexă, iar prin
însușirea sa el poate fi abordat din
perspective diferite. O astfel de
perspectivă ar fi cea socială (ASHA, n.d.),
suprapusă de cea cognitivă și parțial
antitetică celei pragmatice. Această
ultimă abordare consideră că structura
limbajului este influențată de context, că
indivizii folosesc limbajul cu anumite
intenții, fiind tributară principiilor lui
Bates (Bates, 1976) asupra contextualizării
limbajului,
completată
de
studii
ulterioare (Ninio & Snow, 1999)
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Accentul în cadrul acestui training s-a pus
pe traducerea și adaptarea scalelor de
evaluare pentru TCSP prezentate de
lectori Ioannis Vogindroukas și. Evripidis
Chelas din Grecia. Abordare tulburărilor
pragmatice în prezentarea celor doi
lectori din Grecia a urmat modelul lui
Louise Cummings de la Nottingham
Trent University, UK.
Profilul de evaluare a abilităților
pragmatice (preșcolari-0/4 ani și școlari5/10 ani) creat de Hazel Dewart and Susie
Summers, 1995 a constituit materialul de
lucru, în cadrul activității de formare.
Profilul a fost tradus și adaptat în fiecare
grup național participant la proiectul We
can too, iar ulterior acest profil a fost
completat și aplicat prin intermediul unor
sesiuni on line cu părinții unor copii
diagnosticați cu TCSP. În completare
profilului de comunicare propus de
Dewart and Susie Summers (Dewart &
Summers, 1997) accentul se pune pe patru
parametri și anume: funcțiile comunicării,
feedback-ul, interacțiunea, comunicarea
socială și diversitate contextuală. Fiecare
parametru este completat de indici clari,
care aduc obiectivitate evaluării. Spre
exemplu, primul parametru urmărește:
direcționarea atenției, cereri/solicitări,
refuzul, salutul, exprimarea stărilor,
emoțiilor, nevoilor, dorințelor, numirea
obiectelor,
exprimarea
propriilor
observații, oferirea de informații, iar cel
de-al
treilea
parametru
vizează:
participarea la situații care presupun
interacțiune
socială;
inițierea
interacțiunii; menținerea interacțiunii sau
conversației;
blocaje
în
timpul
conversației; depășirea blocajelor din
timpul conversației; solicitarea unor
clarificări/lămuriri; finalizarea/terminarea
interacțiunii;
conversația
surprinsă
întâmplător; alăturarea într-o secvență
conversațională
De interes au fost și prezentările unor
cercetări științifice derulate în Grecia de
Evripidis Chelas, focalizate pe observarea
jocului și pe o intervenție efectivă.
Aceasta din urmă și-a propus atingerea a

trei trepte de intervenție: la nivel
preverbal – detectarea și procesarea
mediului, interacțiune socială, la nivelul
limbajului verbal timpuriu accentul s-a
pus pe limbajul bazal și pe ecolalie, iar la
nivelul verbal pe folosirea limbajului,
gândirea abstractă și cogniția socială.
TCSP în dizabilitatea intelectuală
Ultima parte a formării a fost organizată
de Anna Maria Ülviste din Estonia, cu
focalizare
pe
dificultățile
laturii
pragmatice a limbajului, în cazul
dizabilității intelectuale. Limbajul în
cazul dizabilității intelectuale este afectat
pe mai multe nivele, spre exemplu de
problemele de pronunție, de volumul
limitat al vocabularului și insuficienta
înțelegere
a
sensului
cuvântului,
producția și înțelegerea dificilă a
propozițiilor, lipsa intenționalității și
motivației utilizării limbajului și, desigur,
de dificultățile comunicării socialpragmatice. Explicarea dificultăților de la
nivelul limbajului a fost făcută de lectorul
din Estonia prin prisma paradigmei lui
Luria, A (Luria, 1973), asupra celor trei
unități funcționale majore ale creierului.
Abordarea laturii pragmatice a limbajului
în cazul dizabilității intelectuale a fost
făcută prin prisma unei cercetări (Ülviste,
2015) ce s-a concentrat pe dezvoltarea de
materiale educaționale de nivel curricular
- clasa a III, pentru copii cu dizabilitate
intelectuală
moderată,
necesare
dezvoltării abilităților pragmatice ale
limbajului, implicate în comunicare.
Dezvoltarea a vizat însușirea unor
metafore plecând de la seria poveștilor
estoniene din curricula de clasa a III-a, ale
lui Eno Raud, Sipsik, în varianta engleză
Mart, Anu și Raggie. În cadrul
trainingului, fiecare grup național a
tradus povestea în limba sa și a propus
activități pentru însușirea metaforelor
prin reprezentări vizuale, folosindu-se
tehnica story map. O exemplificare se
poate observa în fig. 1.
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Fig 1 – Dezvoltarea metoforelor prin tehnica
Story Map pentru curricula cls. III, dizabilitate
intelectuală.Baza povestirii: Mart, Anu și
Raggie.

Considerații finale
Cadrul de formare inițiat prin proiectul
We Can Too constituie un prim pas în
înțelegerea Tulburării de Comunicare
Socială (Pragmatică) și în dezvoltarea de
abilități practice necesare adresării în
terapie a acestei noi încadrări diagnostice
DSM-5. Plusul de valoare este generat de
traducerea și adaptarea pentru limba
română a profilelor de evaluare a
abilităților pragmatice – preșcolari 0/4 ani
și școlari 5/10 ani – propus de Hazel
Dewart și Susie Summers, 1995.
Considerăm utilă continuarea formării și
accesul la alte tipuri de formare, în
vederea
consolidării
informațiilor
teoretice și practice necesare terapiei
TCSP.
Bibliografie
American Psychiatric Association. (2013).
Diagnostic and Statistical Manual of
Mental Disorders, 5th Edition (DSM-5).
Diagnostic and Statistical Manual of
Mental Disorders 4th edition TR.
http://doi.org/10.1176/appi.books.97808
90425596.744053
ASHA. (n.d.). Social Communication
Disorders: Overview. Retrieved from
http://www.asha.org/PracticePortal/Clinical-Topics/SocialCommunication-Disorders-in-SchoolAge-Children/

too”, ERASMUS +. Retrieved from
http://assistfoundation.eu/
Bates, E. (1976). Language and context:
The acquisition of pragmatics. New
York: Academic Press.
Dewart, H., & Summers, S. (1997). The
Pragmatics
Profile
of
Everyday
Communication Skills in Children.
Revised Edition. Manual.
European Commission. (n.d.). The EU
programme for Education, Training,
Youth and Sport 2014-2020.
Luria, A. R. (1973). The Working Brain. An
Introduction
to
Neuropsychology.
London: Basic Books.
Ninio, A., & Snow, C. E. (1999). The
Development of Pragmatics: Learning
to Use Language Appropriately. In T. K.
Bhatia & C. Ritchie (Eds.), Handbook of
language acquisition (pp. 347–383). New
York: Academic Press.
Tobii PCEye Go. (2016). Unbeatable
computer
access
through
gaze
interaction.
Ülviste, A. M. (2015). Õppematerjalid
toimetulekuõppe III arengutaseme
õpilaste
suhtlemiseks
vajalike
pragmaatiliste oskuste arendamiseks.
Tartu
Ülikool.
Sotsiaalja
haridusteaduskond.
Eripedagoogika
osakond.

Assist Fondation. (2016). One-day
training within the project “We can
Drd., Universitatea de Medicină și
Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca.
E-mail: Soare.Raluca@umfcluj.ro
2.Asistent asociat, Drd., Departamentul
de Psihopedagogie Specială, Facultatea de
Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei,
Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca;
E-mail: ralutifu@gmail.com
1

126

