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Editorial 

Carolina BODEA HAŢEGAN1,2 

Articolele cuprinse în numărul 1 din 
Martie 2017 (al patrulea număr) al 
Revistei Română de Terapia Tulburărilor 
de Limbaj și Comunicare- RRTTLC 
surprind problematici actuale, inovative 
din domeniul terapiei tulburărilor de 
limbaj și comunicare și aduc în prim plan 
necesitatea crescândă de abordare multi 
și transdiciplinară în acest domeniu. 

Materialele curprinse în acest număr au o 
relevanță științifică și practică crescută, 
aceastea punând în evidență demersuri 
de studiu și cercetare de tipul cercetare-
acțiune, demersuri concretizate în 
elaborarea de programe de intervenție, 
materiale și mijloace de lucru, protocoale 
și ghiduri practice de abordare, 
rezumativ, reale modele de bună practică 
în domeniul logopedic, care pot și merită 
să fie reduplicate și generalizate în 
practica profesională de specialitate. 

Acest număr al revistei demonstrează și 
un puternic caracter de popularizare a 
științei din sfera terapiei limbajului, 
acesta fiind adresat atât specialiștilor din 
domeniu, cât și părinților, educatorilor, 
profesorilor de diferite specialități, 
medicilor și persoanelor interesate de 
problematici arzând relaționate cu viața 
noastră. 

Tematicile abordate în acest număr sunt 
diverse, acestea surprinzând 
particularitatea multifațetată a 
domeniului terapiei tulburărilor de limbaj 
și comunicare. Acestea sunt: lateraliatea 
ca preachiziție valoros de studiat în 

raport cu dezvoltarea abilităților de scris, 
citit; particularitățile achiziției limbilor 
străine (engleză și franceză) în contextul 
dizabilității vizuale; integrarea senzorială 
ca modalitate de prevenire a tulburărilor 
de învățare la vârsta școlarității mici; 
relația de cazualitate dintre conștiința 
fonologică, procesarea fonologică și 
achiziția citit-scrisului; dezvoltarea 
abilităților de comunicare în contextul 
dizabilității auditive prin materializarea 
sistemului verbotonal; direcții de evaluare 
logopedică în contextul tulburărilor de 
învățare; particularitățile limbajului în 
contextul ADHD; implicațiile logopedice 
ale cititului cu voce tare în sfera 
vocabularului și a modelării 
comportamentului și specificul terapiei 
miofuncționale în tablourile de deglutiție 
atipică. 

Notăm în acest număr și proiectul 
educațional în care ASTTLR, alături 
Școala Gimnazială „Ioan Bob”, Cluj-
Napoca și Biblioteca „Lucian Blaga”, Cluj-
Napoca s-au reunit pentru marcarea Zilei 
Internaţionale a Cititului Împreună-ZICI, 
2017, sub egidat LitWord. 

De asemenea, în cadrul acestui număr se 
realizeză diseminarea rezultatelor 
proiectului Erasmus+ 2014-ELO1-KA200-
001631-BAGMIVI – Bridging the Gap 
between Museums and Individuals with 
Visual Impairments, proiect finanțat sub 
cupola Erasmus+, implementat în țara 
noastră prin intermediul 
Departamentului de Psihopedagogie 
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Specială, din cadrul Facultății de 
Psihologie și Științe ale Educației, 
Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj – 
Napoca. 

Caracterul eclectic al volumului conferă 
cititorului posibilitatea unei lecturi 
informative și formative reale, lecturi care 
se poate constitui într-o rampă pentru 
deschiderea ne noi orizonturi în sfera 
abordării terapeutice și educaționale a 
tulburărilor de limbaj și comunicare. 

1.Conf. univ. dr., Departamentul de 
Psihopedagogie Specială, Facultatea de 
Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, 
Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca; 
E-mail: 
carolina.bodea.hategan@gmail.com 
2.Preşedinte ASTTLR 
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Abordarea lateralității în tulburările de achiziție a scris-cititului 

Mirela BUTTA1 

Abstract 

Both the genotypic aspects and the influences of education are included in the structure of laterality. That is 
why the examination of laterality must be realised differentially, taking into account two aspects: the first is 
the cortical one and represents the cerebral dominance, and the second is related to the exterior projection of 
the cerebral dominance. The students who do not present a well defined laterality have difficulties with 
movement coordination, with placing in space and time or with the appropriation of written or spoken 
language. 

A well-defined programme of intervention has a positive impact on the correction and the optimisation of 
laterality disorder and on the development of the psychomotor skills, in the case of children with dyslexic-
disgraphic deficiencies. The formative stage is very important, needing a longer period of time and a range of 
various exercises and educational games for its achievement 

Keywords: words: laterality disorder, psychomotor acquisitions, dyslexic-disgraphic 
deficiencies, therapeutic customized plan of intervention. 

 

Introducere 

Tulburările de limbaj constituie o 
categorie diagnostică delimitată, prin 
afectarea tuturor dimensiunilor actului 
lingvistic oral și scris, precum și a 
modalităților nonverbale de comunicare. 
Această categorie de limbaj presupune 
deficite la nivelul manipulării simbolice, 
atât în plan expresiv (la nivelul abilităților 
expresive), cât și în plan impresiv (la 
nivelul comprehensiunii, al abilităților 
receptive) (Bodea Haţegan, 2016). 

După Radu și Ulici, (2003) lateralitatea 
este definită ca fiind ansamblul de 
caractere şi stări de asimetrie funcţională, 
observate la nivelul elementelor corporale 
şi care se traduce printr-o prevalenţă a 
unuia dintre elemente asupra omologului 
său, în conduite spontane sau dirijate. 
Lateralitatea ca proces, constă în 
organizarea progresivă a acestei 
prevalenţe numită şi dominanță. 

În urma investigaţiilor electrofiziologice, 
psihologice şi neurochirurgicale, s-a 
formulat conceptul de dominanţă 
emisferică. O anumită funcţie este 
integrată în mai mare măsură într-o 
emisferă cerebrală care poartă denumirea 
de dominantă faţă de cealaltă, denumită 
subdominantă (Burlea, 2007). Aşadar, o 
anumită funcţie psihocomportamentală 
nu este egal distribuită între emisfera 
stângă şi cea dreaptă, rezultând o 
anumită tendinţă de lateralizare. În 
general, la indivizii umani, dominantă 
este emisfera stângă, iar subordonată, 
emisfera dreaptă. 

Emisfera stângă, ce comandă activitatea 
mâinii drepte, devine generatorul 
verigilor operatorii al limbajului verbal 
oral şi scris, acestea din urmă 
presupunând o instrumentare manuală. 
În general, programările secvenţiale, care 
stau la baza dexterităţii manuale şi a 
abilităţilor motrice, se elaborează 
predominant în emisfera stângă, în timp 
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ce emisfera dreaptă devine organizatorul 
referinţelor spaţiului, care asigură 
activităţilor noastre coerenţă şi eficacitate 
(Preda, 1999). 

Cazurile de prevalenţă manuală se 
asociază cu dobândirea unor calităţi 
motrice esenţiale şi anume îndemânarea, 
rapiditatea şi precizia. Prin urmare, 
lateralitatea are implicaţii pozitive în 
formarea deprinderilor motrice şi în 
însuşirea scrierii. 

În structura lateralităţii, se combină 
aspectele genotipice cu influenţele 
educaţiei, de aceea în examinarea 
lateralităţii trebuie realizată diferenţiat şi 
trebuie luate în vedere două aspecte: unul 
cortical, care reprezintă dominanţa 
cerebrală, şi proiectarea exterioară a 
dominanţei cerebrale. Elevii care nu au o 
lateralitate bine definită prezintă greutate 
în coordonarea mişcărilor, în organizarea 
spaţio-temporală, în însuşirea limbajului 
scris şi vorbit (Albu, coord., 2006). 

Tulburările lateralităţii sau 
dislateralitatea se manifestă prin 
lateralitate stângă, lateralitate contrariată, 
ambidextrie şi lateralitate încrucişată 
(Radu, 1994). Luând în calcul faptul că 
lateralitatea stângă este o dispoziţie 
neurologică normală, ea nu trebuie 
contrariată deoarece poate influența 
negativ dezvoltarea, în aceste situații 
frecventă poate fi bâlbâiala. 

Lateralitatea stângă este o dispoziţie 
constituţională, legată de preponderenţa 
emisferului drept, ce poate avea origine 
familială, ereditară. Se manifestă prin 
tendinţa de a folosi cu predilecţie mâna 
stângă. Contrarierea ei poate avea 
consecinţe negative, ca de exemplu: 
enurezis, strabism, cecitate temporară, 

instabilitate motrică, ticuri, imprecizie, 
dislexie, disgrafie, emotivitate, timiditate, 
anxietate, negativism, irascibilitate.  

În tulburările dislexico-disgrafice se 
observă o multitudine de fenomene cu 
caracter distinct, dar şi cu caracter de 
generalitate: citit-scrisul încet, lent, greoi, 
accelerat-sacadat. Copiii citesc şi scriu 
foarte încet, lent, ceea ce se observă în 
copierea unui text, scriu mărunt, 
înghesuie grafemele, grafemele fiind 
inegale ca mărime, depăşesc spaţiul 
normal al paginii, scrisul prezintă 
omisiuni sau înlocuiri, dar care dispar 
odată cu perfecţionarea citit-scrisului. De 
cele mai multe ori aceste tulburări se 
asociază cu lateralitatea stângă sau 
încrucișată (Verza, 2003). 

De asemenea, apar dificultăţi în corelarea 
complexului sonor cu simbolul grafic şi în 
înţelegerea sensului convenţional al 
simbolurilor lexiei. În general, aceste 
dificultăţi sunt cauzate de tulburări de la 
nivelul percepţiilor acustico-vizuale, 
proceselor cognitive, ceea ce are 
implicaţii negative asupra efectuării 
operaţiilor de analiză şi sinteză şi asupra 
discriminării simbolurilor verbale. La 
aceşti copii se observă greutăţi în citirea 
cuvintelor cu grad mai mare de 
dificultate; greutăţi în diferenţierea 
cuvintelor şi literelor asemănătoare; 
dificultăți în trecerea de pe rândul citit în 
rândul următor; tulburări în înţelegerea 
celor citite şi în reproducerea lor; 
tulburări de pronunţare a unor sunete; 
dificultăți în păstrarea formei date a 
textului; omiterea unor foneme sau 
cuvinte; plasarea incorectă a accentului. 
În planul grafiei sunt prezente 
următoarele caracteristici: omisiuni de 
grafeme şi cuvinte; adăugiri de grafeme şi 
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cuvinte; înlocuirea unor grafeme cu 
altele; contopirea unor cuvinte prin 
alungirea unor linii; nerespectarea 
spaţiului paginii; scrisul în oglindă. 

În cazul nefixării lateralității apar 
contopiri şi comprimări de cuvinte. În 
scris, contopirile de cuvinte se produc 
prin alungirea liniei de la ultimul grafem, 
astfel că se uneşte cu primul grafem al 
cuvântului următor. Comprimarea se 
realizează prin scrierea sau citirea unei 
părţi din cuvânt sau prin suprimarea unor 
litere sau grafeme care sunt plasate în 
orice poziţie a cuvântului. Aceste 
fenomene sunt mai frecvente la copiii cu 
tulburări de ritm şi fluenţă a vorbirii 
(Bejan, coord. 2009). 

S-a constatat nerespectarea spaţiului 
paginii, sărirea şi suprapunerea 
rândurilor. Fenomenul este frecvent în 
tulburări oculo-motorii, la stângacii care 
scriu cu mâna dreaptă sau stângă, în 
lateralizarea dreaptă şi în ambidextrie. În 
citire, copilul poate parcurge acelaşi rând, 
sau sare peste rânduri, înţelegerea 
textului fiind deficitară. În scris, 
nerespectarea spaţiului paginii, sărirea şi 
suprapunerea rândurilor, denotă tulburări 
spaţio-temporale. 

Din prisma achiziţiilor psihomotorii, 
scrisul, dar şi cititul, se pot manifesta ca 
tulburări separate sau concomitent, 
datorită interacţiunii diverşilor factori 
neurologici, psihoafectivi sau 
socioculturali (Vrăşmaş, coord., 2007). 

Metodologia cercetării  

Scopul acestei lucrării este de a evidenția 
implicațiile tulburărilor de lateralitate în 
însușirea scris-cititului. 

Obiectivele cercetării: 

Evaluarea lateralității la elevii cu tulburări 
ale deprinderilor de scris-citit. 

Antrenarea şi consolidarea deprinderilor 
lateralității prin programe specifice. 

Evaluarea eficacităţii intervenţiei unor 
programe specifice în fixarea lateralității. 

Ipotezele cercetării: 

Tulburările lateralității influenţează 
negativ deprinderile lexico-grafice ale 
elevilor. 

Cercetarea s-a desfăşurat pe parcursul 
anului şcolar 2014-2015, la cabinetul 
logopedic din cadrul unei școli de masă, 
Cluj-Napoca, şi a cuprins 9 elevi din clasa 
a II-a. 

Grupul este eterogen şi prezintă 
caracteristici determinate de: 

 sex (5 băieţi şi 4 fete); 

 vârstă (între 7 şi 9 ani); 

 mediul de provenienţă (provin din 
familii). 

Instrumentele utilizate 

Pentru realizarea acestei cercetări au fost 
utilizate următoarele probe de evaluare: 

1. Testul Frostig 

Acest test este folosit la evaluarea 
dezvoltării vizuale şi a coordonării vizuo-
motorii la copii. 

2. Testul Bender 
3. Proba informală de lexie şi grafie 

Sarcinile sunt eşalonate în trei părți. 

a) Citirea unui text. Sarcina elevului este 
aceea de a citi cu voce tare textul, timp de 
un minut (după proba Bovet). Se notează 
numărul de cuvinte citite şi numărul de 
greşeli efectuate (omisiuni, substituiri, 
adăugiri, inversiuni, opriri, confuzii de 
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cuvinte, deformări de cuvinte, reluări, 
repetări, rânduri sărite sau recitite). 
Împărţind numărul de cuvinte citite la 
numărul greşelilor comise, se obţine un 
coeficient de corecţie. 

b) Transcriere. Pentru această probă am 
ales un text simplu (o poezie), atrăgându-
se atenţia asupra aranjării în pagină. 
Fiecare copil a primit o foaie pe care era 
printat textul, pe care ei trebuiau să-l 
transcrie. 

c) Dictare. În alegerea textului s-a ţinut 
cont de nivelul aptitudinilor grafice ale 
elevilor, precum şi de nivelul dezvoltării 
limbajului. Înainte de aplicarea probei li 
s-a citit elevilor textul ales, pe care urmau 
să-l scrie. În timpul aplicării probei s-a 
citit fiecare propoziţie de 2, 3 ori, iar la 
finalul probei s-a reluat citirea textului, 
pentru ca elevii să-şi poată corecta 
eventualele greşeli. Textul conţine 13 
propoziţii şi 75 cuvinte. 

Procedură de lucru  

Etapele organizării şi desfăşurării cercetării 

Cercetarea a fost structurată pe trei etape 
şi s-a desfăşurat pe parcursul unui an 
școlar. Au fost cuprinși în studiu 9 elevii 
de clasa a II-a, incluși în învățământul de 
masă. 

Prima etapă se referă la evaluarea iniţială 
care s-a desfăşurat la începutul anului 
şcolar, în perioada septembrie-octombrie. 
Obiectivele acestei etape au fost 
următoarele: 

 Evaluarea lateralității la elevii cu 
tulburări ale deprinderilor de scris-
citit. 

 Evaluarea deprinderilor lexico-grafice 
prin aplicarea probelor de lexie şi 
grafie. 

Evaluarea s-a realizat prin aplicarea 
individuală a instrumentelor prezentate 
anterior. Activităţile s-au desfăşurat în 
cadrul cabinetului logopedic. 

Citirea textului la proba de lexie s-a 
realizat individual, evitându-se 
memorarea lui de către copil, iar notarea 
greşelilor a început odată cu citirea. 

La rezultatele obţinute în urma evaluării 
prin aplicarea probelor amintite, se 
adaugă date legate de anamneza elevilor, 
date în legătură cu starea actuală de 
sănătate, situaţia familială, note legate de 
comportamentul acestora şi inserţia lor 
şcolară. Aceste date au fost obţinute din 
dosarele personale, din discuţiile cu 
aparţinătorii sau familia, cu învățătoarea 
şi cu psihologul şcolii. 

Intervenţia este a doua etapă a acestei 
cercetări, care s-a desfăşurat în perioada 
octombrie –mai 2016, şi a constat în 
elaborarea şi implementarea programului 
terapeutic specific. S-a utilizat metoda 
formativ-terapeutică ce vizează 
stimularea şi dezvoltarea lateralității. Se 
lucrează individual cu fiecare elev, 
şedinţele având loc de 2 ori pe săptămână, 
timp de 30 de minute. Cerinţele pentru 
rezolvarea sarcinilor au fost repetate de 
mai multe ori, pentru a se evita 
neînţelegerea. 

A treia etapă este evaluarea finală şi s-a 
desfăşurat în perioada mai- iunie. În 
această perioadă au fost reaplicate 
probele iniţiale: testul Frostig, testul 
Bender, probele de lexie şi grafie cu 
subprobele citire, transcriere, dictare.  

Analiza şi interpretarea datelor etapei 

iniţiale 

Pentru analiza rezultatelor şi 
performanţelor obţinute s-a utilizat 
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metoda comparaţiei între rezultatele 
celor 9 elevi de clasa a II-a. 

În urma aplicării testului Frostig, s-a 
obţinut un coeficient perceptiv pentru 
fiecare elev care este prezentat în tabelul 
nr. 1, împreună cu punctele acumulate. 

Tabel nr. 1. Rezultatele obţinute în urma 
aplicării testului Frostig – etapa iniţială 

S
u

b
ie

cț
i 
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. 
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. 

E
.F

. 

R
.E

. 

T
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M
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P
.O
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E
.C

. 

P
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n
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le

 

24
 

25
 

4
4

 

4
2 

22
 

31
 

29
 

4
3 33
 

V
âr
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a 

p
er

ce
p
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4
,7

4
 

4
,7

8
 

6
,4

2 

6
,1

2 

4
,5

6
 

5,
8

4
 

5,
14

 

6
,4

4
 

6
,5

 

Se observă că toţi elevii au obţinut 
rezultate scăzute la cele cinci subteste, 
majoritatea reuşind să rezolve sarcinile cu 
dificultate mică, împotmolindu-se apoi la 
ultimii itemi ai subtestelor care presupun 
dificultăţi sporite. 

În urma aplicării testului Bender se obţin 
următoarele rezultate înscrise în tabelul 
nr. 2.  

Tabel nr. 2. Rezultatele obţinute la testul 
Bender – etapa iniţială 

S
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C
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. 

R
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. 

T
.P

. 

M
.A
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P
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E
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. 

P
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  27 40 41 38 19 29 36 46 39 
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ar

te
 

sl
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ab

 

 

Se observă că elevii obţin performanţe 
şcolare scăzute şi foarte scăzute în raport 
cu vârsta cronologică. La unii copii, 
cercurile, semicercurile şi unghiurile sunt 
reproduse relativ corect, dar desenează 
puncte în loc de cerculeţe, nu respectă 
aspectul cantitativ, nu respectă orientarea 
şi poziţia relativă. La alţii, reproducerile 
sunt superficiale, imprecise, conţin 
elemente suplimentare sau nu conţin 
elementele desenului, ci altele văzute de 
elev în modelul anterior. 

În urma aplicării probei de lexie din etapa 
iniţială s-au observat erori de citire la 
participanţii prezenţi la studiu. 
Rezultatele sunt prezentate în tabelul 3. 

Se observă că toţi participanţii întâmpină 
dificultăţi în citirea textului, cele mai 
frecvente fiind deformările de cuvinte, 
reluările de cuvinte, substituirile de litere, 
omisiunile de sunete. La unii elevi se 
observă reluarea cuvintelor, recitirea 
rândurilor sau reluarea rândului. Ritmul 
citirii este lent, cu poticniri la mulţi 
dintre cei care au participat la studiu. 

De asemenea apare o frecvenţă destul de 
mare a dificultăţilor de scriere 
manifestate prin deformări ale literelor, în 
ceea ce priveşte forma, proporţia şi prin 
organizarea defectuoasă în pagină, adică 
rânduri care coboarã sau urcă. La unii 
participanţi se înregistrează deformări în 
scrierea cuvintelor manifestate prin 
omisiuni, confuzii sau adăugiri de litere, 
precum şi deformări în scrierea 
propoziţiei (omisiuni, contopiri de 
cuvinte, lipsa majusculei). 
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Tabel nr. 3. Numărul greşelilor obţinute în urma aplicării probei de lexie – etapa iniţială 
Subiecți A.M. S.R. C.L. E.F. R.E. T.P. M.A. P.O. E.C. Total 

Omisiuni litere 4 3 2 3 3 4 2 2 3 27 

Substituiri/confuzii 
litere 

4 5 3 3 4 5 4 3 4 35 

Adăugiri litere 4 3 2 2 3 3 3 1 3 24 

Inversiuni sunete 2 2 1 1 3 1 2 0 1 13 

Opriri 3 4 2 2 4 3 2 2 3 25 

Deformări cuvinte 5 5 2 3 6 4 3 2 3 33 

Reluări/repetări 
cuvinte 

4 4 2 3 5 3 3 2 3 29 

Rânduri sărite/ 
Recitite 

2 1 0 0 2 1 1 0 1 8 

Total cuvinte citite 20 16 27 31 14 20 24 34 26 212 

Coeficient de 
corecţie 

1,15 1,20 2,30 1,90 1,2 1,25 1,72 2,50 1,82 15,04 

Total greşeli 28 26 14 17 30 24 20 12 21  

 

Elaborarea şi implementarea programului 

terapeutic specific antrenării lateralității 

În literatura de specialitate există 
numeroase programe de lucru privind 
formarea şi dezvoltarea schemei 
corporale, implicit a lateralității. În cadrul 
acestui studiu a fost utilizat programul 
complex de învăţare a psihomotricităţii, 
elaborat de De Meur şi Staes (1985). Acest 
program este structurat pe cinci etape: 
schema corporală, lateralitatea, 
structurarea spaţială, structurarea 
temporală şi prescrierea. 

Pentru terapia tulburărilor de scris-citit s-
a utilizat o metodă alternativă 
multisenzorială de învățare a scris-
cititului propusă de Meixner (1980 apud 
Bartok et al, 2010). 

Metoda Meixner este o metodă 
psihologico-logopedică, fonetico-
analitico-sintetică ce vine în sprijinul 
elevului prin faptul că se adaptează la 
ritmul şi nevoile lui, prevenind 

posibilitatea de a greşi. Avantajul acestei 
metode constă în faptul că în fiecare oră 
se urmăreşte realizarea unui singur 
obiectiv, într-un ritm mai lent (Bartok et 
al., 2010). 

Metoda are două părţi:  

1. Dezvoltarea unor aptitudini: 
coordonarea mişcărilor, dezvoltarea 
orientării (orientarea pe corp, 
orientarea în spaţiu, orientarea în 
plan orizontal, orientarea în timp), 
dezvoltarea serialităţii şi a simţului 
ritmic, dezvoltarea vorbirii, 
dezvoltarea vocabularului. 

2. Învăţarea scris-cititului şi abilităţilor 
matematice. 

Analiza şi interpretarea datelor după 

aplicarea programului de terapie 

Pentru verificarea celei de-a doua ipoteze 
s-a realizat o nouă evaluare prin 
reaplicarea testelor iniţiale (testul Frostig, 
testul Bender, proba de citire, transcriere 
şi dictare). 
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În urma comparaţiei rezultatelor obţinute 
la testul Frostig se poate observa că toţi 
elevii şi-au îmbunătăţit capacitatea de 
coordonare ochi-mână, de identificare a 

formelor şi mărimilor, precum şi 
capacitatea de recunoaştere a poziţiilor şi 
relaţiilor spaţiale(fig.1). 

 

Fig. 1. Comparaţie între rezultatele din etapa iniţială şi etapa finală la testul Frostig 

 

Fig. 2.Comparaţie între rezultatele din etapa iniţială si etapa finală la testul Bender 
În urma reaplicării testului Bender, se 
observă (fig.2) că toţi participanţii au 
obţinut rezultate mai bune în ceea ce 
priveşte reprezentarea unghiurilor, 
orientării şi poziţiei relative a modelelor. 

Comparând rezultatele din etapa iniţială 
şi etapa finală la proba de lexie, se observă 
o scădere a numărului erorilor 
participanţilor, acestea fiind expuse în 
figura nr. 3. 
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Fig. 3 Comparaţie între rezultatele din etapa iniţială şi etapa finală la proba de lexie 
Comparând rezultatele din etapa iniţială 
şi etapa finală la proba de lexie se observă 
o scădere a frecvenţei tuturor 
manifestărilor dislexice, fapt evidenţiat în 
figura de mai jos. Scade frecvenţa 

substituirilor și confuziilor de litere, a 
deformărilor de cuvinte, a reluărilor şi 
repetărilor de cuvinte, a opririlor, precum 
şi frecvenţa omisiunilor, adăugirilor şi 
inversiunilor de litere. 

 

Fig. 4. Comparaţie între rezultatele din etapa iniţială şi etapa finală la proba de lexie 
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Prin compararea rezultatelor din etapa 
inițială cu cele obţinute în etapa finală, în 
figura nr.4 se poate observa o creştere a 
numărului de cuvinte citite în acelaşi 
interval de timp. 

Concluzii 

În urma verificării ipotezelor, prin analiza 
datelor, se poate spune că dificultăţile din 
sfera lateralității au un impact 
semnificativ negativ asupra deprinderilor 
lexico-grafice. Pentru o mai bună 
corectare şi educare a acestor abilităţi 
deficitare, este recomandat alcătuirea 
unui plan de intervenţie terapeutic 
individualizat. 

Desfăşurarea unui program de intervenţie 
are un impact pozitiv asupra corectării şi 
optimizării tulburărilor de lateralitate, 
precum şi asupra dezvoltării 
deprinderilor psihomotrice, la copiii cu 
dislexo-disgrafie. Etapa formativă este 
foarte importantă, realizarea ei 
necesitând o perioadă mai mare de timp 
şi o gamă cât mai variată de exerciţii şi 
jocuri didactice. 
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Perturbări de deglutiție – deglutiția atipică. Terapia miofuncțională de 

recuperare 

Elena L. BUZZO 1 

Abstract: 

Deglutition is a neuromuscular mechanism which passes through a physiological maturation when passing 
from childhood to adulthood. A deficient deglutition can be met when childish swallowing is still present even 
in adult stage. During an atypical deglutition the tongue makes a pressure on the palate and on the teeth or 
can slip through the teeth’s arcades. Miofunctional speech and language therapy is the best way to address 
the atypical deglutition process. This is a reeducation process, a process of reestablishing of the oral function 
through a series of progressive exercises which focuses on the correction of the tongue`s position and the 
automatization of the swallowing process. Applying in a consistent manner the miofunctional therapy, both 
in the speech therapy office and during daily life activities, using the necessary orthodontic devices specific in 
each situation, the results are positive, atypical deglutition being turned in a mature swallowing process. 

Keywords: deglutition, miofunctional therapy, swallowing disorder, orthodontic devices, 
speech therapy. 

 

Introducere 

Deglutiția este un mecanism 
neuromuscular ce suferă o maturizare 
fiziologică în trecerea de la copilărie la 
maturitate. Este actul motor prin care 
bolul alimentar ce s-a format în cavitatea 
bucală străbate faringele și esofagul 
pentru a ajunge în stomac. În funcție de 
zona traversată de bolul alimentar avem 
trei timpi ai deglutiției: bucal, faringian și 
esofagian.  

Se pot descrie trei tipuri de deglutiție: - 
de tip infantil, prezentă la sugar - 
deglutiție cu limba propulsată între 
arcadele dentare depărtate, cu participare 
intensă a contracțiilor mușchilor 
orbiculari ai buzelor și a mușchilor 
linguali; - deglutiție tranzițională - în 
jurul vârstei de 6 luni pe măsura apariției 
treptate a impulsurilor kinestezice odată 
cu erupția dentară, limba își modifică 
forma devenind mai lată, se plasează 
posterior, retrăgându-se dintre arcadele 

dentare în timpul deglutiției; - deglutiția 
adultă – apare după 1 an-1,5 ani, se face 
trecerea la tipul definitiv de deglutiție. 
Deglutiţia de tip adult este o deglutiţie cu 
arcadele în contact şi se realizează în 
următoarele condiţii:-ingerarea de 
alimente solide sau păstoase; -ingerarea 
de lichide în cantităţi mici; -deglutiţia 
salivei. Ingerarea de alimente zemoase, de 
cantităţi mari de lichide se realizează, şi 
la adult, în condiţiile păstrării arcadelor 
dentare depărtate (Mureșan, 2015). 

O deglutiție deficitară poate fi numită 
atunci când înghițirea de tip infantil 
persistă și la vârsta adultă. În timpul unei 
deglutiții atipice, limba poate exercita o 
presiune asupra palatului și arcadelor 
dentale sau se interpune între arcadele 
dentale. Persistența unei deglutiții atipice 
(infantile) are consecințe atât la nivel 
funcțional, cât și estetic. Modul în care 
înghițim evoluează în diferite etape în 
cursul vieții, de la deglutiția fetală la cea a 
nou-născutului, apoi la cea mixtă și în 
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final la cea adultă. Din moment ce 
modificările deglutiției (deglutiția 
alterată) însoțesc adesea pe cele ale altor 
funcții (malocluzie, respirație orală, 
alterarea articulării sunetelor), înghițirea 
incorectă trebuie privită în contextul mai 
larg al unui dezechilibru muscular 
orofacial. O malocluzie sau o respirație 
orală pot cauza o serie de „adaptări” ce 
determină o poziționare incorectă a 
limbii, fiind doar una dintre posibilele 
efecte (Ferrante, 2012, 2004). 

Cauze care blochează evoluția deglutiției 
infantile spre cea adultă sunt: obișnuințe 
alimentare – alăptare prelungită, 
ablactare întârziată etc; atitudini vicioase 
– suptul degetului, suptul limbii, rosul 
unghiilor (onicofagie), folosirea 
prelungită a suzetei, bruxism; diverse 
patologii – vegetații adenoide 
hipertrofiate, respirație orală, otite, 
anomalii posturale etc.(Andretta, 
2001,2003). 

Pentru a stabili dacă este prezentă 
deglutiția infantilă este indicat să se 
cunoască diferența dintre o deglutiție 
normală și una deficitară. Astfel, la un 
adult, în repaus, vârful limbii atinge 
suprafața papilară retroincisivă. În 
deglutiția deficitară, vârful limbii adesea 
împinge contra incisivilor superiori. În 
timpul deglutiției deficitare, de asemenea 
se poate observa o contracție a buzelor și 
a mușchiului bărbiei (ceea ce nu se 
întâmplă în situații fiziologice tipice). 
Limba adesea este interpusă între dinți 
pentru a compensa mușcătura deschisă 
(uneori înghițirea se face cu maxilarele 
îndepărtate) (Andretta,2005). 

Lanteri și Beretta (2016) prezintă 
caracteristicile deglutiției de tip matur și 
cele ale deglutiției atipice astfel: 

Caracteristicile deglutiției de tip matur 

 Arcada în ocluzie; 

 Mandibula stabilizată prin contracția 
mușchilor ridicători; 

 Vârful limbii presează contra palatului 
în sus și în spatele incisivilor superiori; 

 Contracții minime sau nule ale 
buzelor. 

Caracteristicile deglutiției atipice 

 Înghițirea cu o simplă apăsare 
linguală; 

 Înghițirea cu împingere linguală 
complexă; 

 Înghițirea infantilă reziduală. 

Simptomele deglutiției atipice cele mai 
frecvente sunt date de: 

 Respirație orală (gura deschisă); 

 Deglutiție deviată: probleme de 
masticație - deglutiția alimentelor 
lichide și/sau solide; 

 Tulburări verbale fono-articulatorii: 
distorsiunea s/z/ț- interdental; 

 Palatul înalt și îngust; 

 Creșterea anormală a dinților 
(malocluzie); 

 Vicii orale (suptul degetului/degetelor, 
a suzetei mai mult decât e necesar); 

 Slab control și coordonare a 
musculaturii orofaciale; 

 Postura atipică a limbii în repaos; 

 Dificultate de menținere și 
concentrare a atenției;  

 Probleme posturale 
(Andretta,Morselli, 2007). 

Dacă deglutiția infantilă e în raport cu 
sucțiunea, deglutiția matură este cu 
masticația. Orice deglutiție ce se 
îndepărtează de cea fiziologică poate sau 
este considerată atipică. Se întâlnesc 
astfel, în consecință mușcături deschise 
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variabile, mușcături încrucișate mono sau 
bilaterale, discrepanțe dento-alveolare. 
Aceste situații clinice necesită o 
intervenție precoce ce este mult mai 
eficientă considerând plasticitatea 
structurilor cărora ne adresăm 
(Andretta,2011). 

Persoanele cu deglutiție atipică în general 
prezintă spații laterale sau mușcătură 
deschisă anterioară, așadar, stând în fața 
oglinzii sunt în măsură să vizualizeze 
interpunerea limbii în aceste spații. 

Corectând precoce aceste comportamente 
viciate, putem preveni probleme 
secundare mult mai grave. Lipsa 
intervenției în cazul deglutiției atipice 
poate avea diferite consecințe atât 
dentare, dar nu numai, cum ar fi: dinți în 
supraocluzie verticală, recidivă a 
tratamentelor ortodontice, palatul ogival 
(arcuit), probleme de masticație, 
dezechilibru postural, tulburări de 
fonație, modificări estetice, aerofagia 
(balonarea) (Andretta, Morselli, 2006). 

Asfel, intervenția se face abia după ce se 
stabilește cauza poziționării greșite a 
limbii. Evaluarea trebuie să fie 
multidisciplinară și implică medicul ORL-
ist (în cazul unei respirații orale 
determinată de vegetații adenoide 
hipertrofe sau de spațiu respirator redus), 
medicul ortodont (pentru evaluarea 
eventualelor malocluzii) și fizioterapeutul 
(ce poate evidenția anomaliile posturale). 
Trebuie, de asemenea, eliminate toate 
acele obiceiuri care pot împiedica 
succesul terapiei (respirația orală 
reziduală, suptul degetului, rosul 
unghiilor) (Petena, 2012). 

Terapia logopedică miofuncțională este 
modalitatea care asigură abordarea 

terapeutică a deglutiției atipice. Acesta 
este un proces de educare-reabilitare a 
funcției orale printr-o serie progresivă de 
exerciții ce vizează corectarea posturii 
limbii și automatizarea mecanismului 
corect de înghițire (Garliner,1996). 

Deglutiția este un act involuntar, dar în 
timpul tratamentului logopedic trebuie să 
se conștientizeze mișcările mușchilor în 
cauză pentru o deglutiție voluntară și 
apoi să se antreneze pentru transformarea 
în mecanisme automatizate și 
inconștiente. Sunt foarte utile exercițiile 
de gimnastică articulatorie pentru 
întărirea mușchilor oro-faciali asociate cu 
terapia miofuncțională (Biber, 2013). 

Unii autori susțin că terapia 
miofuncțională poate fi aplicată nu doar 
în cazul dezechilibrelor musculare oro-
faciale cu efecte de malocluzie în vârsta 
evolutivă și adultă, dar este utilă și în alte 
patologii cum ar fi: dislaliile, sindroamele 
algico-articulare comune temporo-
mandibulare, disfoniei (Salvatore,2015). 

Medicina holistică și cercetările în 
domeniu demonstrează că postura 
corpului influențează vocalizarea. Aspect 
susținut și de stomatologi, posturologi ce 
au adus în atenție diferite aspecte 
holistice ale funcționării în aparență 
nerelaționate, insistând pe aspectul 
fundamental al aparatului osteoarticular 
și muscular (Ferrante, Serafini,1997). 

Efectele cele mai evidente sunt 
reprezentate de modificări ale dezvoltării 
cranio-maxilo-faciale,determinate în 
principiu de o anormală poziționare a 
maxilarului împreună cu modificarea 
structurilor orale și modificarea 
aspectului poziției corpului. (Pilo,2001) 
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Fig.1.Poziția mandibulară condiționată de 

postura cervico- scapulară (Pilo, 2001) 

Deși deglutiția atipică este o tulburare 
complexă, intervenția logopedului va 
asigura evitarea consecințelor negative 
prin adoptarea unor metode potrivite 
pentru mișcările normale ale limbii. 
Incidența anomaliilor funcțiilor orale este 
demonstrată de cercetările făcute și 
indică un procent de 38% din populația 
generală și 81% din subiecții în etapa 
evolutivă ce prezintă tulburări de 
articulație al limbajului corelate cu 
alterări ale funcțiilor orale (Kellum,1992; 
Maul et al., 1999) (Andretta, Rossi, 2001). 
Unele studii au demonstrat că 80-90% din 
cazurile cu perturbări miofuncționale 
orofaciale au obținut restabilirea voluntară a 
tuturor funcțiilor musculare orofaciale 
deviate precum și automatizarea acelorași 
funcții prin abordarea logopedică (Hahn& 
Hahn, 1992, Andretta, 2003). 
http://www.terapiamiofunzionale.com. 

Terapia miofuncțională 

Terapia miofuncțională constă dintr-o 
serie de exerciții menite să îndepărteze 
modelele de mișcare deficitară și să 
reeduce sistemul neuromuscular. În cele 
din urmă, este un tratament de reabilitare 
a dezechilibrelor neuro-musculare ale 
regiunii oro-faciale, cu scopul de a găsi 

armonia în ambele faze statice și 
dinamice. După parcurgerea unor serii de 
exerciții specifice și finalizate cu o corectă 
postură linguală, un al doilea parcurs este 
dedicat automatizării noilor mecanisme 
de deglutiție achiziționate, în modul de a 
creea o engramă cerebrală ce substituie 
schema motorie precedentă (Gilardone, 
Lucantoni, 2013). 

Terapia miofuncțională are ca scop 
corectarea obiceiurilor defectuoase, cum 
ar fi respirația incorectă pe nas sau 
poziționarea greșită a limbii. Este esențial 
să se înțeleagă importanța unei bune 
respirații atât de către copil, dar și de 
către părinți (Chiarenza, Modica, 2012). 

Exemple de exerciții nazale:  

Important: menținerea igienei nazale; 
repetarea exercițiilor de 4-5 ori pe zi. 

1. Suflarea câte unei nări, pe rând; 
2. Poziție: - sprijinit de o poartă sau un 

perete drept, picioarele ușor 
depărtate (lărgimea umerilor), ușor 
depărtat de punctul de sprijin la 20-
30 cm; - menținem inspirația pentru 
10 secunde (până numărăm la 10); - 
expirăm lent pe nas, gura închisă, 
spatele înălțat, umerii ating peretele; 
- menținem expirația pentru 10 
secunde; - o nouă inspirație și așa 
urmați de 8 ori. Rețineti: pentru a 
face să intre corect aerul e nevoie să 
umflați abdomenul inspirând și 
invers. 

3. Masarea ușoară a aripilor nasului; 
copilul își poate masa aripile nasului 
pentru a-și decongestiona zona 
oculară masând de-a lungul foselor 
nazale. 

4. Respirația cu o singură nară: închide 
nara dreaptă și respiră cu nara 

http://www.terapiamiofunzionale.com/
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stângă, apoi invers; repetă alternând 
nările. 

5. Exerciții suplimentare: - fă ca și 
tigrul ”KCRRRR” pentru eliberarea 
retrofaringelui de secrețiile prea 
dense; - eventual utilizarea soluțiilor 
nazale pentru eliberarea nărilor. 

(Modele de exerciții prelaute din Terapia 
mio-funzionale, dr. Bennici, 
http://www.dentista-catania.it/terapia-
mio-funzionale.html, imaginile sunt 
realizate în cabinetul de logopedie unde 
activitatea se desfăşoară cu acordul 
părinților.) 

Exerciții miofuncționale pentru reeducarea 

complexului muscular orbicular- buccinator 

Bula de aer 

 

Fig.2 Exemplificarea umflării buzei 
inferioare 

Se umflă buza inferioară cu aer și se duce 
această bulă cu aer cât mai jos posibil 
spre bărbie. Bula trebuie să fie uniformă 
de la buză la bărbie. 

Gorila 

 

Fig.3 Exemplificarea exercițiului denumit 
„Gorila” 

Trece limba de la stânga la dreapta și 
invers în interiorul buzei inferioare. Lasă 
limba în jos cât mai mult posibil (se 
percepe o ușoară durere). 

Limba Indicator 

 
 Fig.4. Exemplificarea exercițiului denumit 

„Limba indicator” 

Limba scoasă afară cât mai mult posibil, 
formând un punct și încercând să fie 
strânsă cu buzele. Limba trebuie să fie 
plată 

Antrenarea musculaturii buzei inferioare 

 

Fig.5. Exemplificarea exercițiului pentru 
antrenarea musculaturii buzei inferioare 

Ridicați buza inferioară spre nas, cât mai 
mult posibil, fără ajutorul degetelor. Apoi 
trageți buza superioară în jos cu ajutorul 
buzei inferioare. Acest exercițiu trebuie 
repetat de cât mai multe ori pe zi. 

Exerciții pentru postura limbii Exerciții 
pentru postura limbii 

Copilul trebuie să se ajute cu tab-
ul/spatula sau de aparatul dentar pentru 
a-și poziționa limba pe palatul dur. E 
necesară folosirea oglinzii în timpul 
deglutiției. 

Exercițiul cu un elastic (tip elastic 
intermaxilar): poziționându-l pe spatele 
limbii și închizând gura (evitarea 
înghițirii) tinându-l mai multe ore în 
timpul zilei (obligă limba să rămână pe 
palat) (fig.6). 

http://www.dentista-catania.it/terapia-mio-funzionale.html
http://www.dentista-catania.it/terapia-mio-funzionale.html
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Fig.6 Exemplificarea exerciților pentru 
poziționarea limbii în poziția corectă de 

relaxare 

Exercițiul –”Calul la pas” 

De imitat cum face calul - cu limba 
atingând palatul și dezlipindu-se cu 
zgomot (fig.8) 

 

Fig.7 Exemplificarea exercițiului denumit 
„Calul la pas” 

Exerciții pentru corectarea funcționalității 

linguale 

 Strâge buzele și lasă-le - de 10 ori; 

 Lingeți buza superioară de la stânga și 
de la dreapta - de 10 ori; 

 Mestecă gumă pe partea dreaptă și 
apoi pe stânga - de 10 ori; 

 Puneți elastic pe vârful limbii și atinge 
palatal - de 10 ori; 

 Pune elasticul pe vârful limbii și ține-l 
pe palat de 10 ori, apoi strânge dinții și 
înghite cu vârful limbii mereu în 
contact cu palatul; 

 Verifică elasticul ferm pe vârful limbii; 

 Galopul calului - de 10 ori; 

 Exercițiul Gorila - de 10 ori; 

 Educarea musculară a buzei inferioare 
- de 10 ori; 

 Umflarea obrajilor cu buzele închise - 
de 10 ori; 

 Antrenarea buzelor rotunjite-trimitere 
pupic în mod lent - de 10 ori; 

 Antrenarea buzelor retractate: primul 
pupic apoi surâs larg - de 10 ori; 

 Antrenarea obrajilor: umflă obrajii și 
apoi trimite pupic - de 10 ori; 

 Ia două bucăți de elastic, pune unul pe 
vârful limbii și celălalt ferm pe 
mijlocul limbii și apoi ține vârful limbii 
cu elasticul pe palat - de 10 ori; 

 Ia puțin iaurt cremos, învață să-l 
trimiți (un pic) din partea anterioară a 
limbii spre partea posterioară - de 10 
ori; 

 Ca și înainte, dar în final înghiți ținând 
vârful, prevârful și partea centrală a 
limbii lipită de palat, strângând dinții, 
dar cu buzele îndepărtate; 

 Țineți vârful limbii în poziție de repaus 
(pe palat) pentru 15 minute (în timp ce 
vă uitați la TV, de exemplu). 

Terapia miofuncțională este mult indicată 
pacienților în creștere deoarece schemele 
nervoase sunt încă în fază de structurare. 
Înlăturarea interferențelor funcționale și 
problemelor dentare reprezintă cel mai 
bun mod de a facilita dezvoltarea optimă 
a musculaturii oro-faciale. De asemenea 
sunt indicate utilizarea aparatelor 
ortodontice în combinație cu terapia 
miofuncțională (Comparelli, s.a, 
Bosco,2016). 

Fundamental este să se facă un diagnostic 
timpuriu al disfuncțiilor oro-faciale și ale 
obiceiurilor viciate, și în final să se 
elaboreze un program terapeutic, ce 
poate elimina interferența, influențând 
favorabil creșterea țesuturilor moi și dure 
ale complexului dento-facial. Este, de 
asemenea, important să se țină cont în 
procesul de reeducare de nivelul de 
dezvoltare și ritmul de achiziție al fiecărui 
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beneficiar (Montaruli,Cozza, Polimeni, 
De Toffol, 2002). 

 

Fig.8 Aparate ortodontice utilizate pentru 
corijarea mușcăturii și poziționarea 

corectă a limbii 

În fig. 9 este prezentată vizual corectarea 
poziției dinților după utilizarea aparatului 
ortodontic și urmarea terapiei 
miofuncționale (inițial- mușcătură 
laterală oscilantă stânga/dreapta cu 
interdentalism) 

 

Fig. 9. –Efectul terapeutic 

 

Fig.10 Imagine – utilizarea aparatului 
otodontic pentru corectarea malocluziei 

(caz aflat în terapie) 

 
Fig.11. Imagine - mușcătură deschisă+lipsa 
incisivilor superiori (caz aflat în terapie) 

 
Fig.12. Imagine - mișcare de educare a 

limbii (caz aflat în terapie) 

 
Fig.14. Imagine – malocluzie (determinată 

de roaderea unghiilor (onicofagie) și 
sugerea obiectelor de îmbracăminte - 
deglutiție atipică (caz aflat în terapie) 

Aplicând consecvent terapia 
miofuncțională atât în cabinet, cât și la 
domiciliu, ajutat de aparatura ortodontică 
personalizată fiecărui caz, rezultatele 
sunt evident pozitive, iar pacientul 
treptat va reuși să depășească momentul 
deglutiției atipice și să realizeze la modul 
inconștient/automat o deglutiție matură. 

 Colaborarea multidisciplinară a 
diverșilor profesioniști este singura în 
măsură să asigure restabilirea completă a 
funcțiilor oro-faciale. Pentru a se ajunge 
la un rezultat complet de reeducare 
funcțională, este necesar, să se țină cont 
de anumite principii fundamentale: - 
planul de intervenție trebuie să fie urmat 
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foarte riguros (trebuie să ne asigurăm că 
pacientul a învățat fiecare exercițiu 
înainte de a trece la succesivul); - fiecare 
exercițiu are o precisă finalitate (trebuie 
să alegem exercițiile oportune disfuncției 
fiecărui pacient); - e necesar să acordăm 
timp și atenție pacientului pentru a-i 
menține mereu motivația pentru 
colaborare și implicare. 
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Analiză contrastivă a sunetelor limbii franceze şi engleze cu implicații 

educaționale în contextul dizabilității vizuale. Repere psiholingvistice 

 

Daniela BARTHA1 

Abstract: 

In this paper we will try to make a comparative analysis concerning the sound systems of French and 

English language. In the first section, a short definition of language as means of communication is given 

and the development of foreign languages is approached. The next two sections treat some aspects of 

teaching foreign languages to visually impaired children, and difficulties children may have during 

learning. In the fourth section the main problem of the article, namely the comparative analysis between 

French and English sounds is brought into light with educational implications, respectively in teaching 

foreign languages. The aim of the last section is that of giving some conclusions about the study. 

Keywords: terms: language, communication, foreign languages, visual impairment, 

representation, attention, memoir, thinking, sounds, vowels, consonants. 

Introducere 

Comunicarea în sens general se realizează 
prin intermediul limbajului. Conform 
teoriei lui Roman Jakobson, citat de 
(Coşeriu, 2001) și de Slama-Cazacu (1999), 
noţiunea de limbă este definită ca un 
mijloc de comunicare, de transmitere a 
informaţiilor între un emiţător şi un 
receptor.Limba reprezintă un mijloc prin 
care se comunică realităţi cu conţinut 
nuanţat şi semnificativ (Graur, 2001). 

Societatea modernă a „descoperit” 
existenţa multor limbi „minoritare” care 
îşi cer drepturile, ca şi principiul 
respectării bilingvismului - în ţările 
constituite din două sau trei comunităţi 
egale, dar care vorbesc limbi diferite, cum 
ar fi Belgia, Canada, Elveţia etc. 

Bogăţia şi varietatea realităţii culturale în 
care existăm se revelă prin multitudinea 
de culturi şi civilizaţii specifice fiecărui 
popor. Astfel, s-a născut o diversitate de 
limbi care s-au vorbit şi se vorbesc pe 
globul pământesc. Am putea spune că o 

limbă reprezintă expresia culturii unei 
comunităţi de oameni. Datorită 
interesului pentru cunoaşterea şi 
acceptarea diferenţelor culturale, a apărut 
necesitatea studierii limbilor străine. 

Societatea prezentă impune direcţii 
ample de dezvoltare şi de reorganizare, 
transferuri culturale şi lingvistice, 
abordări inovative şi dinamism. Venită 
dintr-o nevoie firească, tendinţa tot mai 
accentuată a părinţilor şi educatorilor de 
a îndruma copiii spre învăţarea unei noi 
limbi, alături de limba maternă, aduce cu 
sine beneficii sau posibile dezavantaje. În 
plus, mobilitatea demografică a 
populaţiei şi infuzia de importuri 
culturale şi implicit lingvistice, pune 
copiii în faţa unei noi realităţi lingvistice 
(Vanthier, 2009). 

Limba, principalul mijloc de comunicare, 
poate funcţiona doar sub forma unui 
sistem de sunete, deoarece cuvintele 
rostite în orice limbă sunt formate din 
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sunete, iar vorbirea fără cuvinte este 
imposibilă (Makarenko, 1998) 

Dificultățile întâmpinate de elevii cu 

dizabilități vizuale 

Sintagma „dizabilitate vizuală” cuprinde o 
serie de aspecte deficitare ale vederii, 
dintre care cele mai cunoscute sunt 
cecitatea (orbirea) şi ambliopia (pierderea 
parţială a vederii). Cecitatea este proprie 
persoanelor care n-au nici o percepţie a 
formelor, a culorilor sau a luminii, cu 
acuitatea vizuală cuprinsă între 1/35 şi 1/10 
şi care nu zăresc lumina. Ambliopia 
bilaterală, sinonimă deficienţei vizuale 
parţiale (vedere slabă) este asociată 
persoanelor care au o acuitate vizuală 
cuprinsă între 0,1 şi 0,4 la ochiul cel mai 
bun după corecţie. 

Gherguț (2007) consideră că dizabilitatea 
vizuală determină o serie de consecinţe 
primare care sunt în legătură cu scăderea 
fluxului de informaţii vizuale, neclaritatea 
şi imprecizia imaginii, dificultăţi în 
discriminarea şi fixarea imaginilor sau 
imposibilitatea perceperii acestora, 
influenţând dinamica proceselor corticale 
şi intervenţia unor mecanisme fiziologice 
şi psihice cu rol compensator al 
deficitului de vedere. De asemenea, apar 
şi o serie de consecinţe secundare de 
tipul: o ţinută corporală defectuoasă 
determină poziţionarea segmentelor 
corpului în funcţie de posibilitatea 
recepţionării clare a imaginii pe retină 
(răsuciri sau înclinări ale capului şi părţii 
superioare ale trunchiului care determină 
atitudini cifotice, asimetrice etc.), o 
încetinire a ritmului dezvoltării cognitive, 
un nivel de cunoaştere scăzut în raport cu 
vârsta, o coordonare oculomotorie 
deficitară, elemente ale unui infantilism 
afectiv sau, dimpotrivă, capacitate mare 

de memorare intenţionată, concentrare 
deosebită a atenţiei, calităţi superioare ale 
voinţei. 

Lipsa controlului vizual, insuficienţa 
mişcărilor (mai ales în primii ani de viaţă 
la întârzieri în dezvoltarea fizică generală 
şi în evoluţia motricităţii, automatismele 
legate de mers se constituie mai greu pe 
fondul unor experienţe negative care 
trezesc şi întreţin teama copilului că ar 
putea să se împiedice, să cadă, să se 
lovească, are dificultăţi de echilibru, 
atitudini greoaie, deficitare etc. 

În cazul şcolarului mic ambliop, 
dificultăţile percepţiei vizuale 
influenţează calitatea actelor grafice, în 
special activitatea de scris, mai ales în 
perioada iniţială. Consecutiv afectării 
scrisului apar alte probleme privind 
transpunerea structurii grafice în 
structură sonoră la activitatea de citire a 
unui text; astfel, ritmul lecturii este mai 
lent, corectitudinea în citire scade, copilul 
pierde rândul sau nu identifică în mod 
corect conturul literelor, cuvintele sau 
paragrafele, pot apărea dificultăţi de 
înţelegere a codului de semnalizare a 
sunetelor sau semnelor grafice, fenomene 
dislexo-disgrafice evidenţiate prin 
omisiuni, înlocuiri, confuzii, inversiuni, 
deformări de litere, silabe, cuvinte, semne 
ortografice. 

Din punct de vedere afectiv, unii copii pot 
manifesta o atitudine pasivă, de 
neîncredere în forţele proprii, timiditate 
accentuată, izolare; atunci când copilul 
este scos din cadrul familial, are reacţii 
întărite care pot merge până la stări de 
anxietate, deprimare, refuz al activităţilor 
şcolare. 
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Copiii cu dizabilități vizuale şi copiii 
nevăzători au o multitudine de interese, 
aspiraţii, abilităţi care sunt parţial 
limitate de problemele lor vizuale. Elevii 
cu dizabilități vizuale trebuie să realizeze 
în principiu aceleaşi sarcini ca şi colegii 
lor din învăţământul de masă, deşi ei pot 
avea nevoie de adaptări ale mijloacelor de 
învăţământ sau de o reducere a sarcinii de 
lucru datorită unor limite de timp. De 
aceea, uneori este necesară alocarea unui 
timp suplimentar pentru rezolvarea 
anumitor sarcini.  

În ceea ce privește învățarea, mai cu 
seama în cazul limbilor străine, există 
câteva implicații de care orice profesor 
care lucreaza cu astfel de copii trebuie să 
țină cont.  

Există copii a căror experienţă legată de 
obiecte şi denumirea lor este limitată. De 
aceea, ei posedă un vocabular sărac, 
referitor la obiecte, acţiuni, timp etc., 
lucru care poate cauza o achiziţie mai 
lentă a noilor cuvinte. 

O altă limitare majoră întâmpinată de 
copiii nevăzători este dată de faptul că ei 
nu vor putea învăţa cu ajutorul 
imaginilor, aşa cum se întâmplă în cazul 
copiilor valizi. Astfel, provocarea atât 
pentru elev, cât și pentru profesor, este 
legată de modul în care vor fi proiectate 
lecțiile, ce materiale vor fi folosite și 
activitățile desfășurate astfel încât 
predarea / învățarea să fie eficientă. Orice 
profesor trebuie să cunoască elevii și 
nevoile lor, să aibă acces la metodele de 
accesibilitate și de sprijin și să ea decizii 
corecte cu privire la cele mai bune 
alternative de predare folosite în clasă. 
Aceste alternative depind, în foarte mare 
măsură, de vârsta copiilor, numărul și 
nevoile acestora. Există cazuri în care 

profesorul de limbi străine se găseşte în 
poziţia nu doar de a preda copiilor 
aspecte strict legate de limbă, ci el merge 
mai în profunzime, ajutând copilul să 
înţeleagă concepte legate de lumea 
înconjurătoare. Acest lucru poate fi 
realizat prin mijloace diverse. Se pot 
folosi metode ca: descrierea audio sau 
reprezentarea tactilă a elementului vizual. 
Descrierile şi instrucţiunile trebuie să fie 
cât mai clare şi mai uşor de auzit. Metoda 
cel mai des folosită este folosirea 
obiectelor reale sau a reprezentărilor 
tridimensionale. Aceste obiecte 
tridimensionale pot fi reprezentări ale 
unui element grafic, sau obiecte reale, 
existente în viaţa de zi cu zi a fiecăruia 
dintre noi. În cazul claselor mixte, în care 
există atât copii ambliopi, cât şi 
nevăzători, se pot folosi în paralel 
reprezentările vizuale cât şi tactile. De 
exemplu, la o lecţie în care se predau 
animalele, profesorul poate folosi 
machete reprezentând animalul predat, 
poate folosi o înregistrare audio în care se 
aude sunetul pe care acesta îl provoacă şi, 
pentru ambliopi, poate aduce planşe cu 
imagini referitoare la tema predată. 
Considerăm, totuşi, că soluţia cea mai 
viabilă este folosirea obiectelor reale. 

În cazul predării vocabularului legat de 
descrierea unor persoane, pentru elevii 
total nevăzători se pot aduce materiale 
tactile, cum ar fi păpușile care au foarte 
bine evidențiate aspectele legate de corp, 
păr, îmbrăcăminte etc., în timp ce elevilor 
ambliopi li se pot aduce planșe cu diverse 
imagini ale unor figuri pe care să le 
descrie. În schimb, mai dificilă este 
predarea descrierii unui oraș, deoarece 
elevii nevăzători trebuie să își însușească 
elemente grafice legate de noțiunea de 



RRTTLC 2017 

 

 

25 

oraș, clădiri, parcuri etc. În aceste cazuri, 
profesorul poate aduce hărți tactile cu 
reprezentări ale unui oraș, iar pentru 
clădiri, se pot aduce diverse machete 
reprezentând case, biserici etc. Aceste 
machete trebuie să fie ușor de palpat și să 
reflecte cât mai bine elementul vizual. 

O altă dificultate întâmpinată de copii 
este legată de însușirea scrisului unei 
limbi străine. Dacă limba română este o 
limbă fonetică, limbile străine, cum este 
limba franceză și engleză, nu sunt 
fonetice. Așadar, elevii vor trebui să își 
însușească anumite reguli de scriere ale 
cuvintelor. Dificultatea mai mare este 
dată în special în cazul limbii franceze, 
unde întâlnim acele accente specifice, 
despre care vom discuta în subcapitolul 4. 
În alfabetul Braille există combinații de 
semne speciale echivalente literei cu 
accent. De aceea, profesorul care predă la 
clasă trebuie să cunoască foarte bine 
alfabetul Braille, și sub acest aspect, 
pentru a ajuta elevii. De obicei, cuvântul 
scris se predă scriindu-se pe tablă, pentru 
elevii văzători sau ambliopi. În schimb, 
pentru elevii total nevăzători, se 
recomandă folosirea unor fișe de lucru 
scrise în Braille în care să se arate scrierea 
cuvântului nou învățat. 

Tot în ce privește scris-cititul, se știe că 
lectura elevilor nevăzători, care citesc în 
alfabet Braille, este mai lentă decât cea a 
elevilor valizi. De aceea, profesorul 
trebuie să țină cont de acest aspect, 
întrucât pot exista rămâneri în urmă a 
elevilor nevăzători față de ceilalți, aceștia 
neputând să urmărească textul cu aceeași 
rapiditate. 

De asemenea, gesturile nu pot fi 
percepute de elevii nevăzători, de aceea, 
în timpul orelor, se recomandă evitarea 

jocurilor didactice gestuale, cum ar fi 
„mima”. 

De remarcat, însă, că în cadrul orelor, 
profesorul poate folosi fără reţinere verbe 
ca „a vedea” şi „a privi”, care fac parte şi 
ele din vocabularul copiilor cu 
dizabilitate vizuală. Referitor la 
modalităţile de apreciere, deoarece un 
zâmbet sau un alt comportament 
non- verbal de aprobare nu este 
totdeauna vizibil, se recomandă 
aprobarea verbală sau 
atingerea copilului (ca de pildă o bătaie 
uşoară pe umeri). 

O dificultate poate fi remarcată şi în ceea 
ce priveşte orientarea deficitară în spaţiu, 
mai ales la copiii total nevăzători. De 
aceea, ei trebuie încurajaţi să se plimbe 
prin clasă, să exploreze mediul, pentru a 
putea intra în posesia unor materiale sau 
informaţii. De exemplu, la orele de limbi 
străine, se poate realiza jocul „Simon 
says”, în care li se cere elevilor să facă 
diverse comenzi, ca de exemplu, să 
meargă la uşă / fereastră etc., să aducă 
sau să găsească un obiect etc. Acest joc 
este antrenant pentru elevi şi îi face să se 
mişte prin clasă. 

La folosirea metodei demonstraţiei se va 
avea în vedere: 

 Evitarea aşezării profesorului între elev 
şi sursa de lumină; 

 Posibilitatea aşezării elevului cât mai 
aproape de locul demonstraţiei; 

 Permisiunea pentru elev de a manipula 
eventualele materiale utilizate în 
demonstraţie; 

 Utilizarea unor mijloace de amplificare 
optică. 
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Învăţarea limbilor străine în contextul 

dizabilității vizuale 

Așa cum s-a arătat în subcapitolul 2, 
vederea reprezintă o sursă importantă de 
informaţii despre lume, „substanţa” cu 
care operează gândirea. Însă copilul 
nevăzător trebuie să clădească concepte 
despre lume pe baza altor informaţii, 
decât cele vizuale (Preda, 2004). 

Din punct de vedere psihologic, copiii 
care prezintă o dizabilitate vizuală au 
aceleaşi nevoi ca şi copiii fără deficite de 
ordin senzorial (nevoia de afecţiune şi 
siguranţă, de apreciere şi întărire pozitivă, 
de încredere, de responsabilitate şi de 
independenţă). 

Considerăm, așadar, că este necesară o 
perspectivă care să ţină seama de 
circumstanţele în care se învaţă o limbă, 
de vârsta elevilor, de „motivaţiile” lor, de 
selectarea unor mijloace incluse în 
predare (elemente ale unei limbi, 
materiale utilizate, metode pentru 
predare), de nevoile şi interesele acestora, 
precum şi în funcţie de nivelul şi 
abilităţile lor intelectuale (eventualele 
alte dizabilități asociate pe care aceștia le 
pot prezenta). În acest caz, profesorul 
trebuie să dispună de mult talent, tact 
pedagogic, de măiestrie şi răbdare uneori 
ieşite din comun pentru ca în aceste 
condiţii destul de grele să reuşească să-şi 
îmbine armonios potenţialul intelectual, 
psihic şi afectiv în vederea obţinerii unei 
calităţi optime posibile a procesului de 
învăţământ. 

Copiii valizi consideră limbile străine ca 
fiind discipline importante în curriculum-
ul școlar, deoarece cunoașterea unei limbi 
străine le dă șansa de a participa la 
diverse proiecte în străinătate, de a-și face 

noi prieteni și de a își găsi locuri de 
muncă mai bune. Însă, elevii cu 
dizabilități vizuale trebuie să învețe să 
depășească unele bariere impuse de 
societatea în care trăim. Ei sunt conștienți 
de faptul că, datorită lipsei vederii, ei au 
rămas puțin în urmă în ce privește 
accesul la informație și sunt convinși că o 
limbă străină le deschide o gamă largă de 
posibilități (softuri speciale, site-uri web, 
jocuri pe computer adaptate sau filme). 

Unii copii și adulți consideră că este 
dificil să achiziționeze un vocabular de 
bază într-o limbă străină prin metode 
convenționale. Acest lucru este adevărat 
în special pentru persoanele nevăzătoare, 
cărora le lipsește beneficiul indicațiilor 
din mediul înconjurător. În timp ce copiii 
fără dizabilitate primesc informații utile 
observând poziția obiectelor și asocierea 
lor cu alte obiecte (ca de exemplu, ceasul 
este pe perete), astfel de informații nu 
sunt valabile pentru copiii nevăzători. Un 
alt exemplu relevant ar fi acela că, 
înaintea începerii şcolii, copiii valizi pot 
vedea forma ortografică pentru cuvântul 
„avion”, asociat unei mari varietăţi de 
imagini, poveşti, experienţe reale legate 
de călătoria cu avionul. Aceasta va ajuta 
copiii în asocierea cuvântului cu obiectul 
pe care îl reprezintă. În schimb, copiii 
nevăzători trebuie să asocieze un concept 
relativ vag despre un avion ca fiind ceva 
mare, cu care zburăm prin aer, foarte 
repede. În plus, vederea oferă informații 
privind mărimea, forma și culoarea, ceea 
ce ajută la categorizarea și memorarea 
cuvintelor nou învățate. De asemenea, 
memorarea denumirii obiectelor este 
facilitată de faptul că ei pot privi obiectul 
respectiv. 
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La copiii nevăzători, informaţiile 
transmise pe cale auditivă şi tactil-
kinestezică ocupă un rol dominant, 
deoarece aceştia nu dispun de simţul 
vizual. Recepţia şi percepţia tactilă 
îndeplinesc rolul cel mai important în 
cunoaşterea nemijlocită a obiectelor şi 
fenomenelor aflate în spaţiul apropiat. 

Copiii cu dezvoltare tipică învaţă adesea 
în mod incidental, prin observaţii 
cazuale. În schimb, copiii nevăzători 
trebuie să câştige experienţe în mod 
deliberat, folosind mecanismele 
senzoriale care le sunt disponibile, 
respectiv auzul, pipăitul, mirosul şi 
gustul. Ca și în cazul limbii materne, ei 
învaţă conceptele de limbaj atunci când 
adulţii le acordă un feed-back, ajutându-i 
astfel să exploreze lumea. 

La majoritatea elevilor cu dizabilitate 
vizuală se remarcă dezvoltarea cu 
predilecţie a comunicării verbale, 
comunicarea nonverbală rămânând pe 
plan secund. 

În învăţarea limbilor străine sunt 
implicate mai multe procese psihice, cum 
ar fi reprezentările, atenţia, memoria şi 
gândirea. 

Reprezentările unui copil cu dizabilitate 
vizuală sunt adesea incomplete, parţiale, 
eronate, sărace în detalii, iar conţinutul 
lor este lipsit de caracteristicile esenţiale, 
ceea ce face ca eficienţa lor în activitatea 
cognitivă şi practică să fie foarte redusă. 
În cazul pierderii totale a vederii înainte 
de 3 ani, reprezentările vizuale sunt 
structurate strict pe baza experienţelor 
auditive şi tactil-kinestezice, fapt care 
conduce la erori în aprecierea formei şi 
mărimii obiectelor, a raporturilor dintre 
componentele obiectelor şi dintre 

obiecte, imposibilitatea operării cu 
noţiunea de culoare în maniera unei 
persoane normale etc. Caracterizarea 
reprezentărilor se face în funcție de forma 
dizabilității vizuale şi de momentul 
apariţiei ei. Pentru copiii care prezintă o 
dizabilitate vizuală congenitală, imaginile 
mintale sunt legate de componentele 
auditive. La cei cu dizabilitate vizuală 
dobândită tardiv sau în ambliopie există 
urme ale unor imagini mentale ce sunt 
stimulate verbal. La nevăzători au loc 
formarea şi dezvoltarea unor reprezentări 
spaţiale pe baza explorării tactil-
kinestezice a obiectelor. Volumul, forţa, 
cantitatea şi calitatea reprezentărilor sunt 
în decalaj faţă de cunoştinţele verbale, 
ceea ce se observă în recunoaşterea unor 
obiecte sau fenomene şi în capacitatea 
redusă de actualizare a unor caracteristici 
definitorii (după Gherguț, 2007). Altfel 
spus, această lipsă a conceptului de a 
vedea reduce drastic reprezentarea lumii 
înconjurătoare. Acest „gol” major care, 
inevitabil, există atunci când un copil 
prezintă o dizabilitate vizuală 
congenitală, reprezintă o reală provocare 
şi pentru profesori sau familie. 

Atenţia este îndreptată permanent în 
direcţii diferite sau este concentrată pe o 
direcţie sau alta, după intensitatea şi 
semnificaţia stimulilor percepuţi, fapt ce 
necesită educarea continuă a calităţilor 
atenţiei (distribuţia, mobilitatea, 
concentrarea) în funcţie de gradul 
dizabilităţii şi de aportul minimal de 
stimuli care induc o stare de excitabilitate 
optimă, bază a atenţiei. 

Atenţia constituie o condiţie esenţială a 
perceperii conştiente şi active a 
materialului ce se predă şi a însuşirii de 
noi cunoştinţe în limba străină studiată. 
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În cazul elevilor nevăzători, atenţia are un 
rol de seamă în compensarea dizabilității 
vizuale. Pe baza observațiilor empirice 
subliniem că elevii nevăzători au o 
capacitate mai mare de concentrare şi de 
menţinere a atenţiei decât copiii care nu 
prezintă dizabilități senzoriale vizuale. 

Memoria unui copil nevăzător are 
anumite particularităţi, deoarece ea 
trebuie să ofere o serie de informaţii 
absolut necesare orientării acestuia în 
spaţiu, cum ar fi topografia locului, a 
reperelor tactile, auditive, constanţa 
direcţiilor,, adică o permanentă solicitare 
în situaţii în care un copil cu vedere 
normală nu face apel la memorie, ele 
constituindu-se în atitudini stereotipe, 
automatizate. 

Memoria ajută copiii nevăzători să 
primească informaţiile pe care cei valizi le 
primesc pe cale vizuală. Şi în această 
privinţă am observat că elevii reuşesc cu 
uşurinţă să memoreze cuvintele noi 
învăţate, dar şi pronunţia corectă a 
acestora. 

Absenţa vederii nu afectează activitatea 
cognitivă a copiilor nevăzători. Ceea ce 
este diferit faţă de copiii valizi este 
echipamentul senzorial şi organizarea 
procesului de cunoştinţe, ceea ce impune 
adaptarea mediului de învățare. 

Avându-se în vedere faptul că studiul 
limbilor străine pune un foarte mare 
accent pe receptarea şi producerea 
mesajelor orale, elevii cu dizabilități 
vizuale vor învăţa mai eficient prin 
folosirea simţului auzului şi, în 
consecinţă, prin utilizarea de materiale 
didactice audio şi prin exerciţii orale. 
Astfel că mijloacele de învăţare vizuale 
vor avea o pondere mai scăzută. 

Pe de altă parte, pentru dezvoltarea 
competenţelor de receptare şi producere 
scrisă a informaţiilor într-o limbă străină, 
este necesară o adaptare a materialelor 
didactice utilizate de elevii cu dizabilități 
vizuale. Astfel, trebuie ca manualele să fie 
transcrise în Braille sau tipărite în scriere 
vizuală, dar cu caractere mărite (Scholl, 
1986) (dacă copii au resturi perceptiv-
vizuale). De asemenea, se vor utiliza 
instrumente de scris specifice (placa, 
punctatorul, maşinile de scris în Braille şi, 
mai nou, computerul). Materiale 
didactice precum creta, caietul, creionul 
etc. sunt folosite doar de către elevii slab-
văzători. Totuşi, e important să 
menţionăm faptul că, în cazul elevilor 
care pot citi de pe tablă, Notiţele se vor 
lua mai uşor dacă elevul cu vederea slabă 
este aşezat cât mai aproape, cel mai bun 
loc fiind în prima bancă a rândului din 
mijloc. Unii elevi preferă locuri mai 
aproape de fereastră, pentru a beneficia 
de mai multă lumină naturală. 

În privinţa procesării fonologice, se 
remarcă faptul că elevii cu dizabilitate 
vizuală reuşesc să pronunţe mult mai 
corect sunetele specifice limbii franceze şi 
engleze (vocalele nazale, vocalele 
rotunjite, /r/ graseiat sau /r/ specific 
limbii engleze etc. Aceasta se datorează 
faptului că, aşa cum am arătat mai sus, 
simţul auditiv este mult mai dezvoltat 
decât la elevii valizi. 

Mai trebuie însă să menționăm faptul că, 
atât la elevii valizi cât și la cei cu 
dizabilitate vizuală, pot exista erori de 
scriere a cuvintelor. Acestea se datorează 
lipsei corespondenței între pronunția 
cuvintelor și scrierea acestora. O astfel de 
problemă este inabilitatea de a articula 
vocalele în perechi minimale. 
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Pentru îmbunătățirea pronunției se 
recomandă exerciții de tipul „găsește 
rima”, exerciții de repetare după model, 
„frământări de limbă”, repetarea 
perechilor minimale. Perechile minimale 
se referă la două cuvinte care se pronunță 
identic, cu excepția unui singur fonem, ca 
de exemplu: „pin – pen”; „pit – pick”; 
„ship – sheep”; „live – leave”; „full – fool”, 
sau „rue — roue”, „du — doux”, „su — 
sou”.Aceste exemple ilustrează unicitatea 
sistemului fonologic al celor două limbi.  

Învățarea limbilor străine va fi 
întotdeauna influenţată - pozitiv, dar şi 
negativ, din cauza interferenţelor din care 
derivă studiile contrastive - de un cod 
preexistent (în primul rând, limba 
maternă, apoi şi o a doua sau a treia 
limbă străină învăţate mai înainte). De 
aceea, considerăm oportună o analiză 
contrastivă a sistemului fonetic al limbii 
franceze și engleze, limbi predate în ora 
actuală în sistemul de învățământ 
românesc.. 

O analiză comparativă a sistemului fonetic 

francez și englez 

Învăţarea limbilor străine a devenit mai 
mult decât ”modă”, aceasta este o 
necesitate în contextul dinamicii sociale 
actuale. Astfel, o preocupare a lumii 
moderne îndeosebi din anii ’60 a dus - 
împreună cu alte două-trei teme - la 
crearea şi marea dezvoltare a domeniului 
numit „lingvistică aplicată” (Slama-
Cazacu, 1999). Lingvistica aplicată ne 
ajută să recunoaștem acele elemente ale 
limbilor străine care pot fi dificile din 
cauza interferențelor dintre ele și să 
fabricăm materiale didactice utile și 
pertinente. 

Unul dintre postulatele de bază ale 
lingvisticii moderne este acela conform 
căruia limbajul este sistematic, fiecare 
limbă având sistemul său propriu de 
sunete, forme și structuri sintactice. 
Limba franceză nu mai poate fi analizată 
sub semnul unei „gramatici universale”, 
așa cum este în cazul limbii engleze. Mai 
mult decât atât, în cazul predării limbilor 
străine (limba franceză și engleză), orice 
profesor ar trebui să fie conștient de 
interferența între cele două limbi. 

Astfel, analiza contrastivă se ocupă de 
studiul asemănărilor și diferențelor 
existente între două sau mai multe limbi, 
cu scopul de a arăta problemele care pot 
să survină în timpul învățării simultane a 
acestora. Este important să menționăm 
faptul că diferențele și asemănările între 
două limbi pot afecta atât în mod pozitiv, 
cât și negativ, învățarea limbilor străine. 
De exemplu, limba franceză are aceleași 
fricative ca și limba engleză. Acesta este 
un exemplu în care asemănările afectează 
învățarea într-un mod pozitiv. Din 
contră, sunetul /r/, de exemplu, existent 
atât în limba engleză, cât și în limba 
franceză, se pronunță diferit. Acesta este 
un exemplu în care asemănările între cele 
două limbi afectează învățarea într-un 
mod negativ. 

În general, se presupune că a vorbi o 
limbă străină nu este un lucru ușor. Nici 
pronunțarea cuvintelor fără a avea un 
accent străin nu este ușoară. Ramura 
lingvisticii care se ocupă cu studierea 
sunetelor unei limbi, se numeşte fonetică 
(Makarenko, 1998). Unul dintre scopurile 
foneticii este acela de a arăta care sunt 
acele trăsături lingvistice de care ar trebui 
să se țină cont în depășirea dificultăților 
de pronunție. 



RRTTLC 2017 

 

 

30 

În continuare se vor prezenta succint 
diferențele esențiale între sistemele 
fonologice ale celor două limbi: 

1. Atât alfabetul limbii engleze, cât și 
cel al limbii franceze, cuprinde 
același număr de 26 de sunete. Ceea 
ce diferă în limba franceză este 
prezența diacriticelor (é, è, ê, ô, û, ù, 
ï, ç etc. 

2. Vocalele limbii engleze se disting de 
cele ale limbii franceze mai ales prin 
numărul mare de diftongi. Spre 
exemplu, întâlnim diftongi în 
cuvinte ca: „gray”, „great”, house, 
„my” etc. Totuși, remarcăm și în 
limba franceză prezența unor 
semivocale, ca în cuvintele: „fille”, 
„lui”, „moi”. 

3.  Sistemul vocalic englez nu conține 
vocale anterioare rotunjite, pe când 
în limba franceză se remarcă 
existența sunetelor /y/ ca în „rue”, 
sau /ø/ ca în „deux”. 

4. De asemenea, în limba engleză nu 
vom întâlni vocale nazale, așa cum 
este cazul în limbii franceze, unde 
există patru astfel de vocale, ca în 
cuvintele: „pain”, „enfant”, „garçon”, 
„un”. 

5. Tot în cadrul sistemului vocalic 
englez întâlnim prezența sunetului 
„shwa”, inexistent în limba franceză. 

6. Consoanele limbii engleze sunt 
aproximativ aceleași ca și cele ale 
limbii franceze. Conform numeroși 
cercetători, consoanele oclusive pot 
să difere, în funcție de gradul de 
aspirare al acestora. În acest sens, 
consoanele „p”, „t”, „k”, de exemplu, 
în poziția inițială, sunt pronunțate 
mai slab în limba engleză decât în 
franceză. Atât în limba franceză, cât 

și în limba engelză, consoanele 
există consoane care au același loc și 
mod de articulare. În plus, limba 
engleză posedă două consoane 
interdentale, inexistente în limba 
franceză. Astfel de consoane 
întâlnim în cuvinte ca „think” sau 
„with”. Consoanele interdentale se 
articulează apropiind vârful limbii de 
dinții superiori. 

7. În limba franceză, nu se va pronunța 
sunetul /h/, în timp ce în limba 
engleză acesta se pronunță, în 
special în poziția inițală a 
cuvântului. 

8. Consoana nazală /n/ există în 
ambele limbi, însă ți în acest caz se 
remarcă câteva diferențe. În limba 
franceză, există cuvinte în care /n/ se 
palatalizează: „montagne”, 
„campagne” etc. În schimb, în limba 
engleză remarcăm existența unui /n/ 
velar, întâlnit mai ales în formele 
verbale terminate în –ing 
(„speaking”, „singing”), dar și în 
cuvinte ca: „English”, „England” etc. 

9. O altă diferență semnificativă se 
remarcă în articularea sunetului /r/. 
În limba franceză, /r/ este pronunțat 
glotal, este vorba de așa-numitul „r 
graseiat”, în timp ce în limba engleză 
acesta este pronunțat foarte slab, 
aproape imperceptibil. 

10. Și consoana /l/ prezintă unele 
diferențe de pronunție, în sensul că, 
spre deosebire de limba franceza, în 
limba engleză /l/ se pronunță glotal 
și mai slab. 

11. Limba engleză utilizează o serie de 
consoane complexe, numite 
consoane africate. Acestea sunt 
compuse dintr-o consoană oclusivă 
și una fricativă. Astfel de cuvinte 
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sunt: „child”, „chocolate”, etc. În 
limba franceză, aceste consoane nu 
sunt des folosite, decât, eventual, în 
cuvinte împrumutate, ca de 
exemplu: „Tsetse”, „Czeque” etc. 

12. În limba franceză, silabele se 
termină, în general, printr-o vocală, 
pe când în limba engleză, acestea se 
termină printr-o consoană.De 
asemenea, există multe diferențe în 
ceea ce privește accentul și așa-
numitul fenomen al „legăturii”. 
Caracteristica esențială a intonației 
limbii franceze este aceea a lipsei 
accentului fonematic. În limba 
engleză, dimpotrivă, accentul are o 
mare importanță. El poate da chiar 
sensul unor cuvinte sau sintagme, ca 
de exemplu: „contract” (contract) și 
„contract” (a contracta). Totuși, în 
limba franceză toate silabele au un 
accent identic, cu excepția silabei 
finale a unui cuvânt, unde accentul 
cade întotdeauna pe ultima silabă. 
De aceea, în limba franceză nu se 
poate face o distincție fonematică, 
așa cum facem în limba engleză, 
între sintagmele „the French 
teacher” (profesorul de franceză) și 
„the French teacher„ (profesorul 
francez). În limba franceză, această 
distincție se face cu ajutorul sintaxei: 
„le profeseur de français” (profesorul 
de franceză) și „le professeur français 
(profesorul francez). Acesta este un 
exemplu pertinent pentru ca elevii să 
vadă cât de diferit este modul de 
folosire al celor două sisteme 
lingvistice în sugerarea aceleiași 
idee. 

 

 

Concluzii 

În concluzie, analiza contrastivă ne-a 
ajutat să explicăm unele dificultăți care 
pot surveni în pronunțarea sunetelor 
limbii franceze și engleze. Studiul 
contrastiv este util atât pentru elev, cât și 
pentru profesor. De asemenea, analiza 
contrastivă poate fi utilă și în procesul de 
învățare a limbilor străine.De asemenea, 
considerăm că un studiu contrastiv al 
sistemului fonologic în cazul celor două 
limbi confirmă faptul că învățarea unei 
limbi străine se face după unele tipare 
universale, indiferent de limba învățată. 

Credem, de asemenea, că învăţarea 
limbilor străine tinde spre progres, 
aliniindu-se la standardele europene şi 
creându-le elevilor (cu sau fără 
dizabilitate) posibilităţi de orientare în 
vederea realizării unei cariere. Este 
necesar ca elevilor să li se acorde 
încredere în ei înşişi prin stimularea 
exprimării libere, însă fără familiaritate 
exagerată, totul realizându-se cu dragoste 
împletită cu fermitate din partea cadrelor 
didactice. 
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Prevenirea apariției dificultăților de învățare, prin valorificarea metodelor 

multisenzoriale, a programului de procesare „VAKT” (V-vizuală, A-auditivă, 

K-kinestezică, T-tactilă) 

Andreia ERDELY-BARTHA 1  

Abstract 

Despite the fact that the most of the main stream pupils are consistently progressing in building up their 
reading and writing skills, it is known that not all of them follow the same pattern. The main category of 
difficulties diagnosed in the main stream school involves learning difficulties (dyslexia and dysgraphia). 

Those pupils experiencing initial difficulties in reading and writing could go on and experience difficulties in 
other areas of school curriculum, if not addressed.These could lead in turn to behavioural problems (coping 
and avoiding mechanisms: school truancy, refusal to engage in any academic activities, telling lies, etc). 

Therefore, it is important to ensure that all the support is provided from the early stage (in the reception class 
and in the first year) to prevent them developing into bigger problems. 

This article, describes the VAKT Processing Programme ( V-visual, A-auditiv, K-kinesthetic, T-tactile) 
developed in an experimental process, emphasising the importance of using multisensory stimuls in 
prevention of learning difficulties (dislexic and disgraphic problems) as part of the main learning process (in 
first classes ) which has proved to be extremely efficent in the experimental group. 

Keywords: learning disabilities, specific learning disabilities, multisensory learning, early 
stage, prevention. 

 

Dificultățile specifice de învățare-cadru 

teoretic 

Întreaga evoluţie a elevilor, atât în şcoală, 
cât şi (mai târziu) în viaţă, depinde de 
măsura în care ei şi-au însuşit 
instrumentele muncii intelectuale, până 
la nivelul la care acestea vor constitui 
modalităţi de autoinstruire. Chiar dacă 
cea mai mare parte a elevilor din școlile 
de masă înregistrează evoluţii 
consecvente în achiziţia scris-cititului, de 
regulă în majoritatea claselor există câţiva 
elevi care nu progresează în același ritm 
cu ceilalți elevi. Cauzele acestei realități 
pot fi nenumărate (spre exemplu- 
proveniența copiilor din medii socio-
culturale defavorizate, deficite de atenție, 
ritm mai lent de dezvoltare neuropsihică, 
dificultăți specifice de învățare etc.). 

Elevii care încep prin a avea dificultăţi în 
actul citit-scrisului sunt predispuşi 
insucceselor şi la alte discipline. De aici şi 
până la apariţia unor tulburări 
comportamentale (mecanisme de apărare 
şi de evitare: absenteism, refuzul 
activităţilor intelectuale, minciună etc.) 
drumul nu este lung.  

De aceea, în această etapă- a achizițiilor 
fundamentale (în special clasa 
pregătitoare și clasa întâi) trebuie să 
constituie prioritate activitatea de 
prevenție a acestor dificultăți, activitate 
care este bine să se desfășoare într-o 
echipă formată din învățătorul de la clasă, 
psihologul și logopedul școlii și, nu în 
ultimul rând părinții. 

Dificultățile de scris-citit sau dificultățile 
de învățare reprezintă principala 
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categorie diagnostică întâlnită în școlile 
de masă. Conform DSM- 5 dificultățile de 
învățare constituie o categorie 
diagnostică inclusă în supraclasa 
tulburărilor de dezvoltare, cu 
componentă biologică. Pentru 
circumscrierea tabloului dificultăților de 
învățare, DSM-5 stabilește patru 
specificatori diagnostici (Bodea Hațegan, 
Talaș,2016): 

a)În vederea diagnosticării dificultăților 
specifice de învățare este necesar ca 
tulburarea abilităților școlare să se 
manifeste pentru cel puțin 6 luni, chiar 
dacă se asigură intervenție de specialitate. 
DSM-5 propune următoarele criterii 
diagnostice pentru delimitarea categoriei 
patologice a dificultăților specifice de 
învățare: 

 citirea se realizează cu multe 
dificultăți, este semnificativ disfluentă; 

 nivelul comprehensiunii celor 
lecturate este foarte scăzut; 

 scrisul prezintă o serie de probleme 
(omisiuni, substituiri, adăugiri de 
foneme); 

 dificultăți în elaborarea textului scris 
(erori gramaticale și de punctuație, 
lipsă de claritate etc.) 

 dificultăți în utilizarea numerelor ( 
denumire deficitară, dificultăți în 
calcul matematic etc.) 

b)Dificultățile specifice de învățare, 
tulburările de la nivelul abilităților, 
deprinderilor școlare au un important 
impact asupra performanței școlare a 
copilului, rezultatele școlare ale acestuia 
fiind mult sub nivelul celor înregistrate 
de colegii de aceeași vârstă. 

c)Dificultățile specifice de învățare se 
instalează încă de la începutul perioadei 

de școlaritate, chiar dacă sunt situații în 
care acestea se fac simțite doar în 
momentul în care volumul sarcinilor 
școlare depășește nivel abilităților 
persoanei. 

d)Dificultățile specifice de învățare sunt 
diagnosticate în absența: dizabilității 
intelectuale, senzoriale, tulburărilor 
neurologice, problemelor de natură 
psihosocială, carențelor instrucționale și 
educative. 

Dificultățile specifice de învățare sunt: 
dislexia, disgrafia și discalculia. 

DSM-5 subliniază că incidența celor trei 
tipuri specifice de dificultăți specifice de 
învățare este dependentă de cultură și 
limba vorbită, raportând că incidența 
acestor dificultăți în rândul populației 
școlare poate varia în intervalul 5-15%. 
Slater & Smythe (1997), citați de Bodea 
Hațegan și Talaș, (2016) raportează o 
incidență care variază în intervalul 1, 3- 
10% la nivel mondial pentru dislexie.  

Potrivit DSM-5 (American Psychiatric 
Association,2013) dificultățile specifice de 
învățare trebuie diferențiate de: 

 variațiile obișnuite înregistrate de 
copii cu dezvoltare tipică pe parcursul 
perioadei de școlaritate (care pot să 
apară din cauza mediului de 
proveniență slab stimulativ, condițiilor 
educaționale deficitare, bilingvismului 
etc.) 

 dizabilitatea intelectuală; 

 tulburările de învățare- care se 
datorează afecțiunilor neurologice sau 
senzoriale; 

 tulburările neurocognitive (tablouri 
patologice neurodegenerative); 

 deficit atențional cu hiperactivitate; 
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 tulburările psihotice (tulburări masive 
în diferite domenii cognitive). 

Prima etapă în prevenirea apariției 
dificultăților de învățare este cea a 
structurării preachizițiilor. Preachizițiile 
asupra cărora țintesc demersurile de 
evaluare/ prevenire sau intervenție sunt 
(Bodea-Hațegan, 2016): 

 Orientarea spațio-temporală; 

 Coordonare motorie (coordonarea 
grupelor musculare de la nivelul 
aparatului fono-articulator, 
coordonarea grupelor musculare de la 
nivelul mâinii, coordonarea ochi-
mână); 

 Procesarea fonologică (segmentarea 
fonemică, diferențieri fonematice, 
abilități de producere și percepere a 
rimei); 

 Lateralitatea (în sensul stabilirii ei); 

 Procesarea vizuală (identificarea figurii 
de fond, diferențierea simetricului de 
identic); 

 Motricitatea generală și fină de la 
nivelul aparatului fono-articulator; 

 Schema corporală. 

Următoarea etapă este cea de abordare 
propriu-zisă a achiziției actului lexical. 
Ehri (1989), Share (1995) și Blachman 
(1997), citați de Bodea-Hațegan și Talaș 
(2016) descriu diferențe individuale 
privind strategiile de achiziție a lecturii, 
descriind trei modalități de însușire a 
lexiei: 

 Metoda logografică sau globală- când 
se stabilesc asociații între 
reprezentarea vizuală și pronunția 
cuvintelor; 

 Metoda fonografică sau fonetico-
analitico-sintetică- focalizarea asupra 
corespondenței grafem-fonem; 

 Metoda semiglobală sau mixtă- se 
țintește atât asupra imaginii globale a 
cuvântului, cât și asupra abilității de 
decodare fonem-grafem. 

O etapă extrem de importantă în 
prevenirea dificultăților de învățare este 
antrenarea procesărilor fonologice. 
Termenul de conștiință fonologică face 
referire la delimitarea aspectelor 
particulare ale procesării fonologice, 
aspecte relaționate cu achiziția scris-
cititului. Sub cupola acestui termen se 
încadrează și auzul fonematic. Conștiința 
fonologică poate fi definită drept acea 
abilitate de natură metalingvistică prin 
care vorbitorul conștientizează că lanțul 
vorbirii poate fi divizat în foneme, ca cele 
mai mici elemente constituente (Burlea, 
2007, Bodea Hațegan, 2013). Pentru 
antrenarea abilităților de procesare 
fonologică se propun următoarele 
strategii: 

 Segmentare fonologică- delimitarea 
fonemelor cuvintelor; 

 Adiție de sunet/e- analiză și sinteză 
fonologică, cu impact și la nivel 
semantic sau morfologic (ex. Stră+ 
bunic, a+tipic); 

 Deliție de sunet/e- procesări 
fonologice de detaliu, care constau în 
eliminarea unui sunet sau grup de 
sunete (ador- dor, poartă- artă); 

 Analiză și sinteză fonologică; 

 Fluență fonemică- stabilirea unui 
unități de timp în care copilului i se 
cere să denumească cât mai multe 
sunete vocalice sau consonantice sau 
cuvinte care încep cu anumite sunete. 

 Rime- generare de rime pornind de la 
un item dat, identificarea perechilor 
de rime. 



RRTTLC 2017 

 

 

36 

O altă modalitate de prevenire a 
dificultăților de învățare este antrenarea 
procesului de comprehensiune în actul 
lexic. Comprehensiunea textului poate fi 
antrenată și facilitată printr-o serie de 
sarcini (Bălaș- Baconschi, 2013, citată de 
Bodea – Hațegan și Talaș, 2016): 

 Sarcini de dezvoltare a volumului 
vocabularului prin expunere la texte 
lecturate de alți cititori, piese de 
teatru, filme etc.; 

 Sarcini de definire a cuvintelor 
necunoscute dintr-un text dat; 

 Găsirea de sinonime sau antonime 
pentru cuvinte dintr-un text dat; 

 Elaborarea unui rezumat al textului; 

 Sesiuni de întrebări și răspunsuri pe 
marginea textelor; 

 Sarcini de modificare a titlului, a 
finalului textului; 

 Redarea conținutului textului printr-o 
imagine, desen, figură sugestivă. 

La fel de importantă în prevenirea 
dificultăților de învățare este focalizarea 
asupra stilurilor de învățare ale elevilor. 
Stilul de învățare este sistemul care 
cuprinde diferite condiții și modalități 
care ne ajută să preluăm și să procesăm în 
mod eficient informația. Fiecare individ 
are un stil propriu de învățare, de 
procesare a informațiilor, care implică 
latura cognitivă, elemente afectiv- 
emoţionale, psihomotorii şi anumite 
caracteristici ale situaţiilor de învăţare. 

Pentru delimitarea tipologiei stilurilor de 
învățare, Raduly-Zorgo (2010) citată de 
Bodea-Hațegan și Talaș, (2016) 
menționează câteva modele teoretice: 
modele bazat pe aspecte biologice 
precum dominanța cerebrală stângă –
dreaptă; modele care țin de ritmul 

circadian, modele bazate pe stilurile 
cognitive. În această categorie pot fi 
identificate modele care disting între: 

 Stiluri de procesare în adâncime sau la 
suprafață a informației (Marton, 1983, 
Biggs,1991 apud Ramsden,1992). 
Procesarea de suprafață a informației 
este foarte contraproductivă. Ea se 
referă la relaționarea datelor noi cu 
cele vechi într-o formă deficitară, non-
reflectivă, motivația activității este una 
externă, sarcinile fiind tratate drept 
manifestare a unei obligații impuse. 

 Stilurile holistic și detaliat 
(Svensson,1998 apud Raduly-Zorgo, 
2010). Stilul de învățare global asigură 
doar gradual abordarea în profunzime 
a informațiilor. 

 Stilurile lent/prudent, pripit/impulsiv, 
echilibrat (Obredane apud Preda, 
2000). Stilul pripit, impulsiv se 
caracterizează printr-o tratare 
superficială, de suprafață a informației. 
Stilul lent nu este nici el productiv din 
cauza timpului mare în care se 
realizeaza tratarea informației. 

 Stilurile perceptive de învățare. 
Potrivit acestui model diferențiem 
între stilul vizual, auditiv, kinestezic, 
tactil (Dunn, Dunn, 1992,1993). 
Potrivit acestei diferențieri, pentru 
fiecare stil perceptiv pot fi detaliate 
strategii de învățare și predare care să 
valorifice caracteristicile definitorii. 
Astfel, pentru stilul vizual se 
recomandă ca în timpul predării sau 
învățării să se utilizeze imagini, figuri, 
culori, scheme. Pentru stilul auditiv 
sunt recomandate înregistrările audio, 
muzica în fundal, grupuri ed lucru, 
materiale verbale. Pentru stilul 
kinestezic se recomandă strategii care 
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solicită elevul la mișcare, la implicare 
activă în sarcină, la realizarea 
conexiunilor înter teorie și practică. În 
ceea ce privește stilul tactil, se 
recomandă utilizarea unui material 
concret de lucru, care să permită 
manipularea și învățarea prin 
descoperire sau prin acțiune. 

Programul de procesare „VAKT” (V- vizuală, 

A- auditivă, K- kinestezică, T- tactilă) 

Programul VAKT a fost elaborat în cadrul 
unui demers experimental, cu scopul 
evidenţierii importanţei utilizării 
modalităţilor multisenzoriale în 
prevenirea dificultăților de tip dislexico-
disgrafic, în ciclul achizițiilor 
fundamentale (clasa pregătitoare şi clasa 
I). Experimentul a avut loc în Cluj-
Napoca, în cadrul Liceului de Informatică 
„Tiberiu Popoviciu”, structura II, s-a 
desfășurat în perioada noiembrie 2014- 
iunie 2016, respectiv 18 luni și a curpins 
un număr de 26 de participanți (clasa 
pregătitoare și clasa I). 

Programul a fost construit astfel încât să 
poată fi atinse obiectivele programei 
disciplinei “Comunicare în limba 
română”, programă elaborată potrivit 
noului model de proiectare curriculară, 
centrat pe competenţe. Obiectivul acestei 
etape este, conform Programei disciplinei 
“Comunicare în limba română”, 
dezvoltarea la elevi a următoarelor 
competențe generale (Molan,2014): 

 Receptarea de mesaje orale în contexte 
de comunicare cunoscute; 

 Exprimarea de mesaje orale în diverse 
situaţii de comunicare; 

 Receptarea unei varietăţi de mesaje 
scrise, în contexte de comunicare 
cunoscute; 

 Redactarea de mesaje în diverse 
situaţii de comunicare; 

La baza elaborării acestui program se află 
o metodă de instruire a copiilor dislexici, 
metodă descrisă de International Dyslexia 
Association (IDA) și anume metoda de 
învățare multisenzorială și structurată a 
limbajului (Multisensory Structured 
Language Instruction). Așa cum descrie 
președintele acestei asociații (IDA), 
Margaret Byrd Rawson, elevii cu dislexie 
au nevoie de o abordare diferită a însușirii 
citirii și scrierii. Aceștia trebuie să 
exerseze implicând în învățare toate 
simțurile- simțul văzului, al auzului, cel 
tactil și kinestezic. Această metodă are 
câteva principii după care se aplică, și 
anume (IDA, 2015); 

 Simultaneitatea- predarea se 
desfășoară utilizând toate căile 
senzoriale, simultan sau secvențial 
pentru a ajuta memorarea și 
înțelegerea; 

 Instruirea trebuie să fie sistematică și 
cumulativă- organizarea materialelor 
de învățat trebuie realizată de la 
simplu la complex; fiecare concept nou 
fiind clădit pe cel care a fost deja 
achiziționat; 

 Instruirea directă- această modalitatea 
de lucru constă în interacțiunea 
continuă profesor-elev; 

 Instruirea bazată pe diagnostic- 
instruirea trebuie individualizată în 
funcție de diagnosticul fiecărui elev și 
de evaluările periodice care se 
realizează; 

 Invățare analitică și sintetică- limbajul 
este prezentat ca întreg, care apoi 
poate fi divizat și analizat pe părți 
componente; 
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 Principiul abordării integrate- se 
lucrează la toate nivelurile limbajului, 
pornind de la foneme, grafeme, 
morfeme, nivelul semantic, sintactic, 
până la nivelul pragmatic al limbajului. 

Această modalitate de lucru, cu accent pe 
input-ul kinestezic, a fost încurajată și 
folosită și în metoda Montessori, tocmai 
datorită importanței care i se acordă 
memoriei musculare în învățare (Baines, 
2008), în automatizarea unor mișcări 
implicate atât în pronunția 
sunetelor/cuvintelor, cât și în actul 
scrierii. 

În programul elaborat au fost valorificate 
unele aspecte din sistemul Waldorf de 
învățare a literelor, respectiv asocierea 
literelor cu imagini ale unor obiecte, din 
metoda Montessori - confecționarea 
cartonașelor colorate cu litere din carton 
cu striații, pentru pipăirea traseelor 
literelor, din metoda fonetică, analitico-
sintetică - corespondența fonem-grafem, 
pornind de la propoziție la sunet și apoi 
refacerea demersului invers- de la sunet 
la propoziție, dar și din metoda globală 
de însușire a citirii – expunerea în câmpul 
vizual al copiilor a unor etichete cu 
cuvinte uzuale. Prin urmare, se poate 
sublinia caracterul extensiv integrator și 
eclectic al programului VAKT. 

În continuare vor fi prezentate câteva 
exemple de activități, exerciții și jocuri 
reprezenative pentru programul VAKT. 

Reprezentarea grafică și motorie a 

propozițiilor, cuvintelor și sunetelor. 

Exercițiile de reprezentare grafică a 
propozițiilor, cuvintelor și sunetelor fac 
parte din demersul de învățare a scris-
cititului descris de metoda fonetică, 
analitico-sintetică și reprezintă un tip de 

exercițiu esențial pentru concretizarea 
actului vorbirii.  

Acest tip de exercițiu pornește de la 
desprinderea unei propoziții din vorbirea 
curentă. Această propoziție este 
reprezentată grafic printr-o linie dreaptă. 
După ce se stabiliește că această linie 
dreaptă reprezintă propoziția pe care am 
verbalizat-o, se trece la numărarea 
cuvintelor care compun propoziția. 
Cuvintele sunt reprezentate de linii mai 
scurte, trasate imediat sub linia continuă 
a propoziției. După ce se stabilește 
numărul de cuvinte din propoziție se 
numără silabele fiecărui cuvânt și se 
reprezintă grafic prin alte linii, colorate 
altfel, sub fiecare cuvânt. Ultima etapă a 
exercițiului este numărarea sunetelor care 
compun fiecare silabă. 

MAMA  ARE  MERE. – scrierea 
propoziției 

  reprezentarea grafică a propoziției 

___________________.   

  reprezentarea grafică a cuvintelor  

______   ___   _____.  

  reprezentarea grafică a silabelor 

___  ___    _ __   ___ ___.  

  reprezentarea grafică a sunetelor 

OO – OO   O- OO  OO – OO.  

Într-o fază ulterioară a exercițiului, se 
utilizează mersul, ca și reprezentare 
motorie a actului vorbirii. Se exemplifică 
prin rostirea unui discurs în timpul 
mersului. Pauzele între propoziții se 
marchează printr-o pauză în mers. Se 
rostește propoziția “Mama are mere”. 
Cele trei cuvinte sunt trei pași în mers. 
Fiecare silabă reprezintă o mișcare 
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necesară pentru realizarea pasului. 
Fiecare mișcare are nevoie de un gest- 
gest care reprezintă fiecare sunet. 

Utilizarea poveștilor ca și context de 

învățare  

Este o metodă întâlnită în sistemul 
Waldorf de însușire a scris-cititului și 
valorificată în programul descris, datorită 
importanței care se acordă poveștilor la 
acest nivel de vârstă. 

Utilizarea Cărților uriașe (auxiliare 
didactice). 

Alegerea acestor auxiliare, ale acestei 
edituri, a fost determinată în primul rând 
de faptul că oferă un suport valoros 
pentru toate activitățile, din toate ariile 
curriculare.  

Fiecare carte uriaşă are format mare, 
conţine ilustraţii şi textul aferent unei 
poveşti ce poate constitui baza exerciţiilor 
şi activităţilor din caietul de lucru al 
elevului corespunzător. 

Dintre multitudinea de modalități de 
lucru pe marginea acestui context al 
poveștii exemplificăm: 

 decuparea imaginilor poveștii, 
exercițiu grafomotor care pregătește 
foarte bine scrierea; 

 așezarea imaginilor în ordine 
cronologică, pentru a reda firul 
povestirii, exercițiu de activare a 
limbajului intern, de punere în lucru, 
la nivel mai înalt a abilităților de 
orientare spațio-temporale; 

 imaginarea unor modalități noi de 
finalizare a poveștii; 

 identificarea personajelor și obiectelor 
din poveste a căror denumire începe 
cu un anumit sunet; 

 găsirea de personaje/obiecte a căror 
denumire se termină cu acel sunet sau 
îl conțin în poziție median;  

 decuparea literelor mari de tipar; 

 formarea de noi cuvinte cu literele 
decupate; 

Elevii pot fi chiar ei personajele cărţii, 
oferindu-le astfel libertatea de a se 
exprima, de a lua hotărâri în situaţii 
similare, de a formula păreri. Povestea 
poate fi citită pe fragmente solicitând, de 
fiecare dată, elevilor să continue ideea 
începută, motivând totodată continuarea 
acesteia. 

 Copiii pot juca rolul doamnei 
învăţătoare, dar şi a copiilor-personaje şi, 
de asemenea, pot iniţia dialoguri pe teme 
diverse. 

Exemplificare a modalității de lucru cu 
cartea uriașă pentru litera A, literă 
introdusă în cartea uriașă “Povestea celor 
zece picături”: 

 Lecturarea model a poveștii “Povestea 
celor zece picături”; 

 Explicarea cuvintelor noi; 

 

Figura 1. Coperți ale Cărților uriașe “Opt 
roți”, “Povestea celor zece picături” 

 Formularea de propoziții cu cuvintele 
recent explicate; 

 Intuirea sunetului „A” într-o 
propoziție formulată de elevi (Ana se 
bucură de ploaie.), printr-un exercițiu 
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de reprezentare grafică a propoziției 
formulate; 

 Numărarea fiinţelor şi a obiectelor 
desenate pe pagina respectivă; 

 Identificarea sunetului „A” în cuvintele 
care denumesc aceste obiecte;  

 Intuirea literelor „A” şi „a” scrise cu 
diferite fonturi; 

 Încercuirea literei „A” şi „a” în 
cuvintele scrise pe caietul de lucru; 

 Numărarea literelor „A” şi „a”din 
cuvintele scrise; 

 Indicarea prin ridicarea a tot atâtea 
degete a numărului de litere ale 
diverselor cuvinte (FATA,  

 MAMA, TATA, FAMILIE, FRATE); 

 Decuparea literei din caietul de lucru; 

 Modelarea literelor din sârmă sau 
plastilină; 

 Scrierea literelor “A” şi “a”; 

 Formarea de cuvinte cu literele 
învățate (CAP; PAC, PICA, AC, AI) 
utilizând literele decupate de elevi. 

Utilizarea Poveștii „Omida înfometată de 
litere”  

Poveste inspirată din 
“Omidamâncăcioasă” de Eric Carle ca și 
context de introducere a consoanelor și 
vocalelor, anoțiunilor și relațiilor 
temporale. 

“Un ouşor stătea pe o frunză, în lumina 
lunii.Într-o duminică dimineaţa, când 
soarele răsări, cald şi zâmbitor- poc!- din 
ouşor ieşi o omidă mică. Îi era foarte 
foame, aşa că porni degrabă să caute de 
mâncare. Şi luni a mâncat litera A, marţi 
litera...., miercuri litera..., joi litera…, 
vineri litera…, sâmbătă litera… 

În sfârşit nu-i mai era foame. Dintr-o 
omidă mititică, se făcuse o omidă mare şi 

grasă. Ea îşi construise o casă numită 
cocon.  

După o vreme...ea făcu o gaură în cocon 
şi...când se strecură încet afară...era un 
minunat fluture.” 

 

Figura 2. Imagini cu povestea Omida 
înfometată de litere  

Fluturele este simbolul „libertăţii de 
informare”(prin citit şi scris copiii 
urmează să aibă acces la toate cărţile, la 
toate informaţiile, informaţii care le vor 
da posibilitatea să devină ceea ce îşi 
doresc). 

Construirea unei astfel de omizi are o 
însemnătate foarte mare, deoarece: 

 Elevii au mereu posibilitatea de a 
verifica cum se scriu literele mici și 
mari de tipar, atunci când doresc să le 
folosească; 

 Fac cunoștință și reușesc să facă 
diferența între vocale și consoane 
(„Sunetele curate – vocalele- sunt 
reprezentate de culori calde ale 
cartonașului pe care e scrisă litera 
corespunzătoare, iar sunetele care sunt 
compuse din sunetul de bază și un mic 
parazit – consoanele- sunt 
reprezentate de culori reci ale 
cartonașului ”). 
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Introducerea Poveștii literelor de mână 
(Povestea cubului de gheaţă) 

Esența poveștii constă în înțelegerea 
faptului că prin intervenţia căldurii 
asupra cubului de gheaţă, acesta începe 
să se topească şi să capete forme mai 
rotunde. 

La fel şi literele, datorită căldurii pe care o 
emană mâna noastră atunci când le 
scriem, încep să capete forme mai 
rotunde şi mai blânde.    

Citirea globală  

Presupune aplicarea unor etichete: 

 obiectelor din mediu înconjurător;  

  expresiilor uzuale; 

 urărilor cu diverse ocazii etc. 

Aceste etichete sunt lipite pe obiectele pe 
care le denumesc, într-o zonă care să fie 
vizibilă pentru copii. Văzându-le, de 
regulă copiii încep să întrebe despre 
conținutul acestora „Ce scrie acolo?” și 
încep să le “citească” 

 

 

 

 

Câștigul utilizării acestor etichete constă, 
așa cum este descris în metoda globală de 
învățare a scris-cititului, în dezvoltarea 
memoriei vizuale/ fotografice a scierii 
cuvintelor, fără efort de intuire a fiecărei 
litere în parte. 

Simţirea sunetelor”- Utilizarea unor tehnici 

logopedice (Aspecte legate de ortofonie)  

Înaintea instroducerii unei litere noi, s-a 
considerat necesară verificarea pronunției 
sunetelor. Acest lucru s-a realizat prin 
modalități tactil-kinestezice, în special în 

cazul consoanelor care prezintă dificultăți 
de pronunție sau risc de confuzie datorat 
punctelor de articulare apropiate: P-B; T-
D; C-G; F-V; S-Z; M-N; R-L. 

Consoana S este: siflantă, dentală, 
anterolinguală, constrictivă, surdă. În 
pronunţie: 

 Corzile vocale sunt îndepărtate, glota 
este deschisă, aerul subglotic iese liber; 

 Vălul palatin este ridicat; 

 Vârful limbii se găseşte aproape de 
alveolele incisivilor inferiori; 

 Distanţa între dinţi este mică, 
maxilarul inferior se ridică; 

 Buzele sunt întinse, configuraţia este 
apropiată de cea necesară pronunţiei 
vocalei “I”. Jetul de aer expirator este 
eliminat pe o direcţie oblică, de sus în 
jos, se concentrează pe un anumit 
punct (este focalizat) şi rece. 

Perceperea modelului se realizează 
vizual- dinții foarte apropiați și tactil- 
copilul poate simți pe propria mână 
curentul de aer expirator rece, orientat de 
sus în jos și acea calitate de focalizare. 

Consoana Z este: constrictivă, dental, 
anterolinguală, sonoră. De observant că 
articularea se face în mod similar lui S, 
diferența esențială între cele două sunete 
este faptul că la Z corzile vocale vibrează, 
iar curentul de aer are o presiune mai 
mică decât în pronunția lui S. aceste 
aspect pot fi simțite atingând zona 
gâtului și pronunțând cele două sunete pe 
dosul palmei. 

Consoana Ș este: consoană șuierătoare, 
alveolară, surdă. În pronunție: 

 corzile vocale sunt depărtate, nu 
vibrează; 

 vălul palatin este ridicat; 

MASĂ 

BIBLIOTECĂ LA MULȚI ANI ! 

MULȚUMESC 
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 maxilarul inferior este mediu coborât; 

 buzele au tendința de a se rotunji. 

Perceperea modelului se realizează vizual, 
dar mai ales tactil- se poate intui pe 
palmă calitatea aerului expirat, presiunea 
acestuia și temperatura lui mai ridicată 
decât la S. Se poate intuit și absența 
vibrării corzilor vocale- ceea ce 
diferențiază acest sunet de sunetul J 
(consoană șuierătoare, alveolară, sonoră) 

 Consoana R- tactil, se simte vibrația 
laringelui, vibrația prelungă a vârfului 
limbii. 

 Consoana L- tactil, se simte expirația 
caldă care iese pe lângă marginile 
limbii. 

 Consoana F- tactil, pe dosul mâinii se 
simte jetul de aer cald expirator, dar 
nu se simte vibrația corzilor vocale. 

 Consoana V- tactil, pe dosul mâinii se 
simte jetul de aer cald expirator și, 
prin poziționarea mâinii pe laringe se 
simte vibrarea corzilor vocale, ceea ce 
diferențiază consoana V de consoana 
cu care se confundă- F. 

 Consoana P - buzele sunt alipite, 
producând o ocluzie totală, apoi prin 
îndepărtare se eliberează aerul cu 
explozie. Pentru demonstrarea 
emiterii sunetului se poate utiliza o 
pană sau o bucățică de hârtie. 

 Consoana B- se pronunță asemănător 
cu consoana P, ceea ce le diferențiază 
fiind vibrarea corzilor vocale. 

Tratarea în perechi a sunetelor şi literelor 

între care pot apărea confuzii. 
Confuzii între sunete care se pronunţă 
asemănător (puncte de articulare 
apropiate): P-B, V-F, T-D, S-Z, Ş-J. 

 

Figura 3. Tratarea în perechi a sunetelor și 
literelor. Fixare prin desen 

 

Confuzii între literele care se scriu 
asemănător: b-d, s-ș, t-ț, m-n; 

Utilizarea unor liste de paronime; 

Tabel 1. Listă de paronime 

SOC ŞOC SURĂ ŞURĂ 

DUS DUŞ NAS NAŞ 

FISĂ FIŞĂ PASTE PAŞTE 

CRESTE CREŞTE MUSCĂ MUŞCĂ 

LAS LAŞ PESTE PEŞTE 

Formulare de propoziții cu fiecare cuvânt; 

Exerciţii de urmărire, identificare, 
execuţie (realizare) tactil-kinestezică în 
paralel a literelor care se scriu 
asemănător; 

Exerciţii de urmărire a modelului, de 
identificare prin explorare tactilă a 
literelor, exerciţii de realizare a literelor 
de mână cu ajutorul diverselor materiale 
(panglică, sfoară, sârmă); 

 

Figura 4. Planșe cu litere de mână sau/și 
de tipar de diferențiere tactil-kinestezică a 

formei literei 

Intuirea vizuală a sunetelor 

Se realizează prin utilizarea 
palatogramelor (reprezentări grafice a 
punctelor de contact ale limbii cu 
suprafața palatului, a poziției maxilarelor 
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și buzelor în timpul pronunției unor 
sunete). 

Intuirea tactil-kinestezicăa literelor și apoi 

a cuvintelor simple (monosilabice) 

Presupune scrierea literelor de tipar în 
palma proprie şi apoi în cea a vecinului; 
activitatea se poate repeta pe spatele 
colegului de bancă.  

Un alt mod de intuire tactil- kinestezică a 
literelor este identificarea prin explorare 
tactil-kinestezică a literelor magnetice 
(mici și mari de tipar), activitate care 
poate fi organizată ca joc, utilizând un 
săculeț din care copiii să extragă câte o 
literă, pe care, după explorare, să o 
identifice. 

Jocul poate evolua prin identificarea, prin 
explorare tactil-kinestezică, a unor 
cuvinte, mai întâi monosilabice, apoi 
cuvinte formate din mai multe silabe (în 
funcție de reușita copiilor). 

 

Figura 5. Intuirea tactil-kinestezică a 
literelor 

Confecţionarea literelor de tipar din diverse 

materiale (sârmă, plastilină, rechizite)   

Este o activitate prin care se fixează foarte 
bine forma literei de tipar, dar, chiar dacă 
este mai dificil, se poate desfășura și 
pentru literele de mână. 

Utlizarea cartonașelor cu litere de mână din 

material tridimensonal (carton striat) 

Rolul cartonașelor este de a ajuta copilul 
în realizarea literelor de mână, care au un 

traseu grafic mai complicat, prin pipăirea 
formelor acestora și urmărirea traseului 
de execuție. 

 

Figura 6. Cartonașe cu litere de mână 
confecționate din carton striat 

Utilizarea ștampilelor cu litere, a 

alfabetarului sau a literelor magnetice  

Activitate cu ștampile, litere mobile poate 
fi desfășurată atunci când ne propunem 
să lucrăm cu copiii pe relația de 
paronimie sau omonimie. 

Fptul de a putea manipula ștampilele, 
literele mobile, îl determină pe copil să 
simtă că este făuritorul cuvintelor și cel 
care le poate transforma, schimbând, el 
însuși, câte un element al acestora. În 
situațiile când copilul nu are aceste 
elemente de manipulat, el poate fi ușor 
distras de la activitate, fiind vorba de o 
activitate cu grad crescut de abstractizare. 

 

Figura 7. Paronime cu litere mobile 

Micșorarea treptată a spațiului destinat 

scrierii. 
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Într-o primă fază a procesul de învățare a 
citirii și scrierii ne interesează, în primul 
rând ca elevii să înțeleagă corespondența 
fonem-grafem. După ce acest aspect a fost 
înțeles urmărim realizarea motrică a 
simbolului grafic, iar abia după aceea ne 
propunem folosirea acestora în spațiile 
destinate scrierii. 

 

Figura 8. Micșorarea spațiului de scriere a 
literelor de tipar 

Acest tip de exercițiu se poate utiliza și în 
cazul scrierii de mână, cu toți elevii clasei, 
dar în special cu cei care au dificultăți în a 
se încadra în spațiul caietului dictando 
tipI. 

Se folosește o tipăritură mai mare pentru 
litera nou învățată.Se permite copilului să 
utilizeze instrumentele de scris pe care le 
preferă, precum şi a culorilor preferate. 

Proiecte pe o anumită tematică 

Copilul lucrează fie în clasă cu colegii, fie 
acasă cu părinții. Proiectul terbuie să aibă 
un subiect care să prezinte interes pentru 
copil. Pentru a da semnificație proiectului 
său copilul va folosi, în funcție de 
inspirația de moment și de materialele pe 
care le are la îndemână diverse materiale, 
tehnici și modalități de comunicare (prin 
colaj, pictură, desen, prin scriere, etc) 

 

Figura 9. Exprimarea elevului în scris, în 
cadrul unor proiecte  

“Frământări de limbă” 

Reprezintă un exercițiu de consolidare în 
cadrul învățării unei litere. Acest exercițiu 
necesită control motric, respectiv verbal, 
memorie de scurtă durată și precizie în 
redare. Exemple de astfel de exerciții: 

Pentru sunetul C: “Croitoreasa Corina 
croieşte, în croitorie, croitură cu croiala 
croită croitoreşte de croitor.” 

Pentru sunetul O: “Ospătarul şi ospătăriţa 
se ospătează la ospătăria ospitalieră a lui 
Ospătărel unde ospătează oaspeţi 
osteniţi.” 

Pentru sunetul F: “În frunzarul din 
frunzăria lui Frunză, frunzarii frunzăresc 
frunze, frunzuliţe şi frunzişoare 
înfrunzite din frunzişul frunzos.” 

Descrierea studiului derulat și a rezultatelor 

obținute 

În faza preexperimentală a cercetării au 
fost utilizate două instrumente de 
evaluare a participanților- Testul 
„Reversal” care a fost elaborat de 
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psihologul suedez Ake W. Edffeldt, fiind 
publicat pentru prima dată în 1955, în 
„Buletinul de Cercetări al Institutului de 
Educaţie al Universităţii din Stockolm”. 
Psihologii anglo-saxoni îl încadrează în 
categoria testelor de „reading readiness”, 
subliniind faptul că acesta evaluează 
capacitatea copilului de a discrimina 
identicul de simetric în structurile grafice, 
abilitate implicată în însuşirea lecturii şi 
scrierii (Preda, 1997). De asemenea, în 
această etapă s-a elaborat și aplicat și o 
probă informală cu sarcini pe următoarele 
domenii: 

 Domeniul abilităților senzorio-
motorii: percepe corect 
forma/mărimea/culoarea;decupează 
după contur;desenează inteligibil 
obiecte simple; 

 Domeniul perceptiv: recunoaște partea 
stângă-dreaptă a corpului;recunoaște 
aceleași segmente la coleg; compară 
corect obiectele; 

 Abilități lingvistice: înțelege întrebări 
simple și formulează răspunsuri 
simple;constriește propoziții; 
povestește o întâmplare/poveste; are 
un vocabular bogat;are o pronunție 
corectă; folosește corect pluralul; 
desparte cuvintele în silabe; poate 
spune cu ce sunet începe un cuvânt; 

 Abilități cognitive: se concentrează 15 
minute;recunoaște culorile;recunoaște 
figurile geometrice;grupează obiectele 
după un criteriu dat;cunoaște 
cifrele;numără până la 10;cunoaște 
literele (mari de tipar);își scrie correct 
numele de familie;citește cuvinte 
simple;citește propoziții;scrie cuvinte 
simplescrie enunțuri. 

Rezultatele participanților la proba 
informală de evaluare inițială au arătat că 

15,38 % din aceștia pot prezenta dificultăți 
majore în achiziția scris-cititului, iar 
rezultatele la Testul „Reversal” au indicat 
faptul că 23,07% prezintau risc de a 
dezvolta dificultăți de acest fel. 

După aplicarea Programului VAKT au fost 
utilizate două instrumente de evaluare a 
eficienței programului. Este vorba despre 
o probă informală pentru evaluarea: 
scrierii caligrafice;scrierii după dictare; 

înțelegerii textului;formulării de enunțuri 
cu cuvinte date;despărțirii în silabe a 
unor cuvinte;completării cuvintelor cu 
grupuri de litere;aranjarea cuvintelor în 
enunțuri. În urma aplicării acestei probe, 
punctaj minim este obținut de 3,84% 
dintre subiecți 

O altă probă utilizată pentru evaluarea 
eficienței programului prezentat este 
Proba de evaluare și antrenare a fluenței 
verbale în citire (PEAFC) (Bodea Hațegan, 
Talaș, 2016). 

Această probă este rezultatul colaborării 
dintre profesioniștii Asociației 
Specialiștilor în Terapia Tulburărilor de 
Limbaj din România și Centrul TICE din 
Italia, centru care promovează abordarea 
dificultăților de învățare prin paradigma 
Precision teaching (creșterea fluenței 
conduce la îmbunătățirea achizițiilor de 
scris-citit și calcul matematic). 

PEAFC este o probă destinată elevilor în 
cazul cărora există posibilitatea de a 
dezvolta dificultăți sau tulburări de 
învățare în sfera achiziției scris-cititului. 

Proba este alcătuită din mai multe liste de 
litere, silabe, logatomi (combinații de 
sunete și grafeme respectând un anumit 
pattern), cuvinte, familii lexicale, 
structuri sintactice alcătuite din două, 
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trei sau patru elemente, propoziții și texte 
organizate respectând principilu 
structurării informției de la simplu, la 
complex. 

Sarcina copilului este să citească cât mai 
multe elemente, itemi într-un minut, 
evaluatorul fiind cel care asigură 
cronometrarea și înregistrarea erorilor 
realizate în citire. 

Proba este structurată în șase părți. La 
nivelul fiecărei părți numărul listelor cu 
material lingvistic este dependent de 
particularitățile fonetice, morfolexicale și 
sintactice ale limbii române. 

În cercetarea de față s-au folosit 
următoarele liste: 

 Lista de citire a literelor. Literele sunt 
prezentate la nivelul listelor în mod 
aleator, 30 de litere diferite de câte 
două ori pe pagină. 

 Lista de citire a cuvintelor 
monosilabice, după structura 
consoană- vocală- consoană. 

 Lista de citire a cuvintelor formate din 
patru silabe. 

 Lista de citire a pseudocuvintelor 
complexe fonologic. 

 Lista de citire a textelor (A fost ales 
textul “Necaz în lumea purcelușilor” 
datorită subiectului din lumea 
animalelor, amuzant pentru copii și 
datorită faptului că este prezentat sub 
forma unui dialog, ceea ce ușurează 
sarcina copiilor). 

În urma aplicării acestui instrument s-a 
constatat că nici unul din participanții 
grupului investigat nu înregistrează medii 
sub 30 de cuvinte/minut, respectiv, nu 
prezintă risc de dezvoltare a dificultăților 
specifice de învățare- conform pragurilor 

diagnostice pentru fluența în citire 
(Bodea Hațegan, Talaș, 2016). 

Concluzii 

Analizând rezultatele probelor din etapa 
postexperimentală se poate concluziona 
că Programul de procesare VAKT (care 
valorifică modalități multisenzoriale de 
învățare a citirii și scrierii) a avut un rol 
considerabil în prevenirea apariției 
dificultăților de învățare, în cadrul 
grupului experimental. Activitățile 
programului, descrise anterior, au fost 
desfășurate cu plăcere de către 
participanți și au condus la o adaptare cu 
succes a acestora în mediul școlar. Aceste 
tipuri de activități aduc beneficii nu doar 
elevilor care au dificultăți de învățare, ci 
transformă activitatea școlară într-o 
activitate mai interesantă și mai 
provocatoare pentru toți elevii. 
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ERASMUS+ BAGMIVI – Bridging the Gap Between Museums and Individuals 

With Visual Impairments 

Carolina BODEA HAŢEGAN 1 

Proiectul BAGMIVI – BRIDGING THE 
GAP BETWEEN MUSEUMS AND 
INDIVIDUALS WITH VISUAL 
IMPAIRMENTS, finanțat sub cupola 
Erasmus+ este implementat în țara 
noastră prin intermediul 
Departamentului de Psihopedagogie 
Specială, din cadrul Facultății de 
Psihologie și Științe ale Educației, 
Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj – 
Napoca. 

Partenerii instituției universitare din țara 
noastră, în cadrul acestui consorțiu, sunt: 
Universitatea din Tesalia, Volos, Grecia 
(coordonator), Universitatea din Sofia 
KLIMENT OHRIDSKI, Bulgaria și 
Universitatea Eotvos Lorand din 
Budapesta, Ungaria. De asemenea, 
consorțiul universitar este susținut de o 
serie de instituții partenere fiecărei 
universități implicate, asigurându-se 
astfel joncțiunea dintre componenta 
teoretică științifică și cea practică, 
aplicativă. În acest fel valoarea adăugată a 
proiectului implementat este una direct 
resimțită în planul vieții cotidiene, în plan 
social și cultural și poate produce 
semnificativă schimbare la nivel 
educațional și la nivelul percepției și 
opiniilor membrilor comunităților din 
fiecare țară parteneră. 

Muzeele participante în cadrul acestui 
proiect sunt: Nicholas and Dolly 
Goulandris Foundation Museum of 
Cycladic Arts (Grecia), City Gallery 
Szekesfehervar (Ungaria), Muzeul 

Etnografic al Transilvaniei (Romania) și 
Galeria de artă Rakursi (Bulgaria). 

Obiectivul principal al proiectului este 
acela de a asigura racordarea persoanelor 
cu dizabilități vizuale la viața socială și 
culturală prin accesibilizarea produselor 
culturale, prin facilitarea relației directe 
dintre persoanele cu dizabilități vizuale și 
cele fără dizabilitate în planul vieții 
sociale, comunitare. 

Proiectul BaGMIVI se desfășoară pe o 
perioadă de trei ani, între 2014-2017, anul 
acesta este ultimul an de implementare al 
proiectului, un an în care se urmărește, 
de fapt, diseminarea rezultatelor obținute 
în urma proiectului implementat, 
schimbul de bune practici și metodologii 
inovative în domeniul accesibilizării 
pieselor de cultură, pentru persoanele cu 
dizabilități vizuale. 

Un aspect valoros pentru implementarea 
acestui proiect este cel al implicării 
masive de specialiști din domeniul 
psihopedagogiei persoanelor cu 
dizabilități vizuale, specialiști reuniți la 
nivelul fiecărei țări atât în cadrul unor 
școli de profi, cât și în cadrul Asociațiilor 
Naționale pentru Persoane cu Dizabilități 
Vizuale, dar și la nivelul ICEVI- Europe 
(International Council for Education and 
Rehabilitation of People with Visual 
Impairment, Europe-Consiliul 
Internațional al Educării și Reabilitării 
Persoanelor cu Dizabilități Vizuale), EBU 
(European Blind Union-Uniunea 
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Europeană a Persoanelor Nevăzătoare). 
Utilizarea și condensarea datelor obținute 
în urma implementării proiectului, 
derularii activitățiilor propuse sunt 
asigurate de DB (Data Bank-Banca de 
date) în calitate de realizator al 
platformei de interacțiune, suport și bază 
de date. 

Obiectivele și activitățile proiectului sunt 
reunite la nivelul coordonatei de 
conțientizare a nevoilor pe care 
persoanele cu dizabilități vizuale le au în 
vederea accesării informațiilor culturale, 
de natură social-artistică și de identificare 
a unor soluții educaționale cu privire la 
formarea personalului muzeelor, în 
vederea facilitării accesibilizării pieselor 
din muzee pentru persoanele cu 
dizabilități viuzale. 

În vederea materializării acestor 
coordonate ordonatoare a proiectului au 
fost realizate:  

 o analiză de nevoi care să surprindă 
specificul situației de fapt și a 
direcțiilor prin care această situație 
poate fi îmbunătățită în vederea 
aducerii de beneficii pentru persoanele 
cu dizabilități vizuale, în calitate de 
membri activi ai vieții comunității, ai 
vieții sociale și culturale; 

 un ghid care să asigure educarea 
personalului muzeelor în problematica 
specificului dezvoltării persoanelor cu 
dizabilități vizuale, în vederea 
asigurării unor reale șanse în accesarea 
pieselor din muzee; 

 activități de formare directă a 
personalului din muzee, activități care 
pot fi considerate ca având reale 
implicații în pregătirea persoanlului 
muzeelor pentru incluziunea în vizța 

socială și culturală, nu doar a 
persoanelor cu dizabilități vizuale, dar 
și a altor categorii de persoane cu 
dizabilități. 

În cele ce urmeză voi face o scurtă 
prezentare a cursului de formare derulat 
la noi în țară pentru personalul Muzeului 
Etnografic al Transilvaniei, curs propus și 
susținut de membrii Departamentului de 
Psihopedagogie specială, Facultatea de 
Psihologie și Științe ale Educației, 
Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca. 

Activitatea de formare s-a derulat 
modular, pe parcursul a trei zile. Cursul a 
fost intitulat „Access to information, 
particiation and accesibility. 
Characteristics and Implications in the 
Context of Visual Impaiment”, 17-19 
Februarie, 2016. 

În cadrul acestui curs a fost realizată o 
introducere de fundamentare a 
domeniului psihopedagogiei speciale, 
punctându-se paradigmele de lucru cele 
mai cunoscute prin care se explicitează 
dizabilitatea (modelul medical, modelul 
social, modelul ecologic și modelul 
antropologic); s-a punctat specificul și 
domeniul de abordare al psihopedagogiei 
speciale, delimitându-se aria 
particularităților de dezvoltare în 
contextul dizabilităților senzoriale. 
Pentru fundamentarea necesității 
accesibilizării materialului de cunoaștere 
în contextul pierderii de vedere, s-a 
realizat o detaliere a diferențelor 
biologice concretizate la nivel de 
reprezentare și activare cerebrală, precum 
și la nivel de materializare faptică sub 
forma stilurilor de învățare și a stilurilor 
perceptive. Aceste tematici din prima zi 
de formare au fost susținute de conf. 
univ. dr. Carolina Bodea Hațegan, cu 
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exemplificări, studii de caz și exerciții 
menite să asigure transferul de cunoștințe 
din plan teoretic, în plan practic. 

A doua zi de formare a fost dedicată 
problematicii dezvoltării în contextul 
dizabilității vizuale, subliniindu-se câteva 
aspecte teoretice introductive menite să 
asigure circumscrierea domeniului 
(delimitări conceptuale, etiologie), 
precum și aspecte specifice, racordate la 
particularul muncii din muzee și la 
nevoile persoanelor cu dizabilități vizuale 
pe care personalul se află în poziție să le 
asigure. Astfel conf. univ. dr. Andrea 
Hathazi, în cea de-a doua zi de formare a 
punctat aspectele practice ale comunicării 
tactilă, detaliind particularităţile 
explorării tactil-kinestezice în contextul 
cecităţii. În cadrul aceleași zi de formare, 
dr. Ioana Șerban a detaliat aspecte cu 
privire la formarea şi utilizarea 
conceptelor în condiţiile dizabilităţii 
vizuale, etapele formării conceptelor, 
relaţiile dintre concepte, hărţile 
conceptuale, precum și aspecte cu privire 
la orientare şi mobilitate în contextul 
dizabilităţii vizuale. 

În ultima zi de formare, asist.de cercetare 
dr.Marian Pădure a detaliat aspect cu 
privire laa ccesul în muzee pentru 
persoanele cu dizabilităţi, principiile 
accesibilităţii accesibilitatea mediului şi 
accesibilitatea informaţională. De 
asemenea, acesta subliniat rolul decisiv al 
tehnologii moderne în realizarea de 
materiale accesibile, direcții de abordare 
teoretică fiind materializate la nivel unor 
studii de caz concrete. În finalul acestei 
zile de formare au fost oferite și exemple 
concrete privind accesibilitatea în 
muzeele din Europa, subliniindu-se 
nevoile persoanelor cu dizabilități viuzle 

în materie de acces la cultură, precum și 
resursele și aspectele concretizate practic 
prin care se asigură întâmpinarea acestor 
nevoi, în special în țările occidentale. 

Toate cele trei zile de formare s-au 
încheiat cu o consistentă sesiune de 
discuții, prilej cu ocazia căruia formatorii 
au avut șansa unor sesiuni de lucru 
împreună cu participanții la curs, sesiuni 
menite să genereze schimbare și inovație 
în raport cu nevoile și interesele 
persoanelor cu dizabilități vizuale. 

Pe parcursul celor trei zile, s-a trecut de la 
abordarea și fundamentarea teoretică-
aplicativă generală privind persoanele cu 
dizabilități și direcțiile de individualizare 
și diferențiere a învățării, cunoașterii, la 
detalierea unor aspecte specifice 
particularităților de dezvoltare și accesare 
a informației în contextul dizabilității 
vizuale, pentru ca la final, particularizarea 
cunoașterii și explorării tactil- kinestezice 
să fie abordată în relația persoanelor cu 
dizabilități vizuale cu contextul muzeelor, 
al pieselor din acestea, al operelor și 
exponatelor care pot fi accesibizate într-o 
mai mare sau mai mică măsură, mai ales 
în condițiile în care rolul tehnologiei nu 
poate fi omis. 

Feedback-ul oferit organizatorilor 
cursului de formare de către participanții 
la acesta a fost unul pozitiv, fiind 
subliniată nevoia acestora de formare în 
această direcție, conștientizarea acestora 
de impactul pe care deschiderea porților 
muzeului către întreaga comunitate, într-
o manieră incluzivă, nesegregaționistă, îl 
poate avea la nivelul comunității locale.  

S-a subliniat nevoia derulării constante de 
astfel de cursuri, precum și a unor cursuri 
de informare și racordare la elementele 
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de noutate din domeniu, subliniindu-se 
rolul decisiv al muzeelor nu numai în 
planul cultural, dar mai ales în cel 
educațional și social. 

Considerăm că astfel de evenimente sunt 
binevenite atât pentru mediul universitar, 
cât mai ales pentru mediul social, relația 
de comunicare fiind una directă, 
nemijlocită, cu clare reverberații practice. 

Pe parcursul anului 2017, se urmărește, 
prin proiect derularea unor susținute 
campanii de informare a publicului larg 
despre rezultatele implementării 
proiectului și se asigură baza 
sustenabilității acestuia prin crearea unei 
rețele de informare și formare menită să 
antreneze schimbare în acest domeniu, 
rețea în care comunicare și stabilirea de 
schimburi de bune practici se asigură prin 
evenimente știițifice și profesionale, 
workshop-uri și materiale scrise. 
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Dezvoltarea competenţelor de comunicare la copiii cu dizabilităţi auditive din 

perspectiva sistemului verbotonal 

Lăcrămioara URSACHE1 

Abstract: 

The verbotonal system was created in the 50s in Zagreb, Croatia, by academician Petar Guberina. This 
system expresses a scientific approach to listening, speech and language. Verbotonal theory was the first one 
to discover and emphasize the importance of human body in transmitting speech to deaf persons.  

The verbotonal applications are used by the specialists in the complex rehabilitation of hearing and speech of 
persons who were unable to develop good speaking abilities. The application of the verbotonal theory in the 
context of hearing and speech pathologies is named the verbotonal method.  

To achieve an optimal correction in the optimal frequency is necessary to obtain the optimal values for an 
optimal language 

Keywords: verbotonal system, verbotonal method, verbotonal rehabilitation, optimal 
frequences, optimal correction, optimal language.  

 

Metoda verbotonală-delimitări 

coneceptuale 

Sistemul verbotonal a fost creat în anii ’50 
în Zagreb, Croaţia, de către 
academicianul Petar Guberina. Acest 
sistem exprimă o abordare ştiinţifică a 
ascultării, vorbirii şi limbajului. 

“La baza sistemului verbotonal se află 
percepţia diferiţilor stimulilor sonori pe 
anumite benzi de frecvenţă. Acestea 
poartă denumirea de frecvenţe optime. 
Utilizând frecvenţele optime în percepţia 
sonoră, fiecare persoană este învăţată să 
asculte stimulii, să îi identifice şi apoi să 
reproducă structura verbală” (Verbotonal 
Education, 2016).  

Petar Guberina consideră drept 
componente esenţiale ale comunicării 
următoarele elemente (Anca, 2000): 

 Limba, care stă la originea transmisiei 
şi recepţiei informaţiei, constituită din 
sisteme fonologice, morfologice şi 
sintactice; 

 Valorile limbii: intonaţia, ritmul, 
pauzele, timpul, mişcările care dau 
limbajului valenţe afective; 

 Contextul: comunicarea se derulează 
într-un context determinat. 

Valorile limbii au fost împărţite în valori 
acustice şi valori vizuale. Valorile acustice 
sunt legate de corpul uman, sensibil pe 
frecvenţele joase, responsabile de 
transferul ritmului şi intonaţiei.  

Din această categorie fac parte: 

 Intonaţia; 

 Ritmul; 

 Tempoul; 

 Pauza; 

 Tensiunea; 

 Intensitatea.  

Din categoria valorilor vizuale ale 
limbajului oral fac parte mimica, gestica 
şi mediul înconjurător. 

În urma nenumăratelor studii întreprinse 
în domeniul patologiei auzului şi 
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limbajului a apărut metoda verbotonală. 
Metoda verbotonală este utilizată cu 
succes în Croaţia, în reabilitarea auditiv-
verbală a copiilor cu dizabilităţi auditive 
și/de limbaj şi reprezintă o metodă bazată 
pe antrenarea abilităților auditive și de 
exprimare verbală. 

Reabilitarea şi procedurile educaţionale 
specifice metodei verbotonale 
sensibilizează o serie de căi 
multisenzoriale pentru a declanşa acţiuni 
sinestezice în corpul omenesc. Urmare a 
acestei stimulări, folosind frecvenţele 
optime în percepţia sonoră, copiii cu 
dizabilităţi auditive pot învăţa să asculte 
stimulii, să îi identifice şi să reproducă, cu 
aproximaţie, modelul motric. 

În centrul filozofiei verbotonale se află 
conceptul de „optimal” care, în opinia lui 
M. Pansini (apud Mihaljevic, 2016), 
vizează corectarea „optimală” şi limbajul 
„optimal”.  

Corectarea “optimală” (Mihaljevic, 2016) 
se referă la obţinerea următoarelor valori:  

 Auz optimal - reprezintă 
recunoaşterea rapidă şi fără efort a 
informaţiei acustice şi reacţia adecvată 
la aceasta. Auzul optimal este posibil 
doar prin intermediul câmpului 
auditiv. 

 Câmp auditiv optim - zona specifică 
din spectrul auditiv- verbal în care 
sunetul este cel mai bine perceput.  

 Sunete optime ale vorbirii - plecând de 
la teoria octavelor optime, perceperea 
sunetelor - vocalele şi consoanele- 
poate fi dezvoltată utilizând filtre 
pentru a modifica frecvenţele 
prezentate la ascultător (de la foarte 
joase, la înalte).  

 Transferul - adică mutarea procesării 
informaţiei din zona deficitară într-o 
altă zonă – neafectată, fără deficite.  

 Discontinuitate optimă, se referă la 
faptul că procesul auzului este unul 
discontinuu, atât pentru urechea 
funcţională, cât şi pentru cea 
nefuncţională.  

 Condiţii optime ale valorilor de 
articulare şi vorbire pe frecvenţele 
joase, capabile să ducă la 
îmbunătăţirea percepţiei fonemelor pe 
tonalitate înaltă, reducând oboseala ca 
urmare a efortului depus în vederea 
perceperii.  

 Percepţii spaţiale optime – valori 
foarte importante în reabilitarea 
vorbirii deoarece informaţiile sunt 
integrate într-o arie multisenzorială a 
cortexului şi orice deficit, semnalat la 
nivel temporal, se va reflecta automat 
în tulburarea percepţiei spaţiului 
(întrucât stimularea este 
multisenzorială, relația dintre timp și 
spațiu fiind evidentă).  

Dacă toate aceste valori sunt obţinute, se 
poate vorbi de îndeplinirea tuturor 
condiţiilor pentru achiziţionarea 
limbajului optimal, care presupune: 
emoţionalitate optimă, învăţare, 
motivaţie şi memorare optimă, condiţii 
sociale optime, profesionalism optim, 
reabilitare optimă, comunicare optimă. 

Înţelegerea modului în care este 
fundamentată teoretic metoda 
verbotonală, precum şi identificarea unor 
modalităţi practice de implementare a 
acesteia, mi-au fost înlesnite de 
participarea, alături de un grup de 
specialişti de la Liceul Tehnologic Special 
pentru Deficienţi de Auz, Cluj-Napoca, la 
un program de formare profesională în 
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Croaţia, în cadrul unui proiect Erasmus +, 
intitulat “Formarea competenţelor de 
comunicare la copiii cu deficienţe de auz 
prin metoda verbotonală-premisă a 
incluziunii sociale”.  

Pregătirea teoretică a cuprins audierea 
unei serii de prelegeri, susţinute de 
specialiştii în metoda verbotonală de la 
POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU 
SLUSANJA I GOVORA SUVAG din 
Zagreb. 

Pregătirea practică a constat în urmărirea 
unor activităţi demostrative şi workshop-
uri, care s-au desfăşurat la grădiniţa şi 
Şcoala Policlinicii SUVAG. Aplicaţiile 
practice ale metodei verbotonale au vizat: 
stimularea senzorială, stimularea 
mişcărilor corpului şi dramatizarea.  

Competenţele profesionale, dobândite în 
urma participării la stagiul de formare în 
metoda verbotonală, au condus la 
îmbunătățirea şi diversificarea, totodată, 
a procedurilor de reabilitare complexă 
auditiv-verbală, în raport cu cazuistica cu 
care mă relaționez.  

Plecând de la aceste consideraţii, în anul 
şcolar 2015-2016, am iniţiat un studiu prin 
care am dorit să demonstrez faptul că 
dezvoltarea optimală a valorilor acustice 
şi vizuale ale limbajului copiilor cu 
dizabilităţi auditive, poate fi realizată prin 
introducerea, în cadrul activităţilor 
educative şi recuperativ-terapeutice, a 
unor aplicaţii practice de inspiraţie 
verbotonală.  

Obiectivele studiului 

Obiectivele studiului au fost următoarele: 

 Furnizarea unei amplificări acustice 
optime şi funcţionale prin folosirea 

permanentă a protezelor şi aparatelor 
de stimulare auditivă, ţinând cont de 
datele audiometrice. 

 Articularea unui program de 
reabilitare auditiv-verbală bazat pe 
stimularea tactilă, vizuală şi 
proprioceptivă, de inspiraţie 
verbotonală. 

 Utilizarea gamei de frecvențe optimale 
pentru dezvoltarea vocii și vorbirii, în 
contextul elevilor cu dizabilitate 
auditivă.  

 Modelarea caracteristicilor auditive 
din mediu, după principiile metodei 
verbotonele, în vederea facuilitării 
integrării şcolare, sociale şi 
profesionale a elevilor cu deficite 
auditiv-perceptive.  

Ipoteza generală de la care am pornit a 
fost că includerea unor tehnici de 
reabilitare verbotonală, cu precădere a 
celor de stimulare senzorială şi corporală, 
în programele de intervenţie corectiv-
recuperative, va contribui la dezvoltarea 
optimală a limbajului şi comunicării 
elevilor cu dizabilităţi auditive. 

Participanţii la studiu au fost 12 şcolari cu 
dizabilităţi auditive din clasele 
pregătitoare şi clasa I, de la Liceul 
Tehnologic Special pentru Deficienți de 
Auz din Cluj -Napoca. Dintre aceştia, trei 
elevi prezintă dizabilitate auditivă 
profundă bilaterală şi sunt purtători de 
implant cohlear unilateral, cinci prezintă 
dizabilitate auditivă profundă bilaterală şi 
sunt protezaţi cu proteze auditive 
retroauriculare digitale; patru prezintă 
dizabilitate auditivă severă bilaterală şi 
sunt protezaţi cu proteze auditive 
retroauriculare digitale (fig.1). 
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Fig.1 Descrierea grupului de participanți la cercetare 

 

Toţi participanţii la studiu au participat 
cu regularitate la programele educative şi 
recuperativ-terapeutice.  

Aplicaţiile practice propuse pentru 
îmbunătăţirea calităţii activităţilor 
recuperatorii şi terapeutice ale elevilor 
din şcoală au vizat: 

a. Stimularea senzorială:  

 acustică şi vibrotactilă;  

 stimularea muzicală se bazează pe 
valorile muzicale: ritmul şi melodia.  

b. Stimularea prin mişcarea corpului ( 
activităţi ritmice ale corpului) 

Ritmul fonetic şi ritmul corporal-dezvoltă 
percepţia parametrilor vorbirii: corpul, 
mişcarea, vorbirea şi ascultarea 

contribuind astfel la o dezvoltarea 
armonioasă senzo- psiho – motorie 
(Krsic, 2016).  

c. Dramatizarea  

Aceasta porneşte de la premisa că 
vorbirea şi limbajul se dezvoltă ca rezultat 
al nevoii de expresie şi comunicare a 
persoanei. Această tehnică este una de 
modelare situaţională, contextuală a 
percepției auditive și a limbajului, care 
țintește, cu precădere, asupra vorbirii 
spontane (Verbotonal Education, 2016). 

Procedura de realizare a studiului a 
parcurs următoarele etape: 

 Selectarea elevilor cu pierderi severe şi 
profunde de auz, conform datelor 

elevi cu 
dizabilitate 

auditivă profundă 
bilaterală,  

purtători de 
implant cohlear 

unilateral 
25% 

elevi cu 
dizabilitate 

auditivă profundă 
bilaterală,  

protezaţi cu 
proteze auditive 
retroauriculare 

digitale 
42% 

elevi cu 
dizabilitate 

auditivă severă 
bilaterală, 

protezaţi cu 
proteze auditive 
retroauriculare 

digitale 
33% 

Tipuri de deficiență de auz prezentate de participanții la studiu 

elevi cu dizabilitate auditivă profundă bilaterală,  purtători de implant cohlear unilateral 

elevi cu dizabilitate auditivă profundă bilaterală,  protezaţi cu proteze auditive retroauriculare 
digitale 

elevi cu dizabilitate auditivă severă bilaterală, protezaţi cu proteze auditive retroauriculare 
digitale 
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audiometrice rezultate în urma 
evaluărilor de specialitate.  

 Includerea în activităţile educative şi 
recuperativ-terapeutice, a unor 
aplicaţii practice de inspiraţie 
verbotonală. 

 Încurajarea elevilor de a folosi 
permanent protezele şi aparatele de 
stimulare auditivă.  

 Implicarea elevilor în toate activităţile 
de stimulare tactilă, vizuală şi 
proprioceptivă, de inspiraţie verbo-
tonală. 

 Evaluarea eficacităţii introducerii 
aplicaţiilor practice de inspiraţie 
verbotonală, prin analizarea gradului 
de îndeplinirea a obiectivelor cuprinse 
în programele de reabilitare auditiv-
verbală a elevilor cu dizabilităţi.

 

 

Fig.2 Rezultatele obținute pre și posttest 

 

La sfârşitul anului şcolar 2016, atunci 
când s-a realizat evaluarea finală a 
programelor de intervenţie terapeutică 
pentru elevii participanţi la studiu, s-a 
constatat că aplicaţiile practice ale 
metodei verbo-tonale, incluse în 
procedurile de reabilitare specifice şcolii 
noastre, au contribuit la:  

 dezvoltarea percepţiei caracteristicilor 
vorbirii; 

 modelarea abilităților fonetico-
fonologice; 

 reducerea tulburărilor articulatorii și 
coarticulatorii; 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Evoluția competențelor de comunicare ale elevilor după 
aplicarea  programului de reabilitare auditiv-verbală prin 
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După intervenție prin metoda verbo-tonală 
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 îmbunătățirea parametrilor vocii 
(înălțime, intensitate, flexibilitate) 
(Bodea Hațegan, 2013). 

 dezvoltarea expresivităţii vorbirii, 
stimularea calităţii ritmului şi a 
intonaţiei;  

 intensificarea producțiilor verbale 
spontane, contextuale; 

 consolidarea competenţelor de 
comunicare orală cu persoane care nu 
prezintă dizabilităţi auditive. 

Rezultatele obținute de participanții la 
studiu preși posttest pot fi comparate în 
figura 2. Se poate observa faptul că 
programul de intervenție propus a 
contribuit la îmbunătățirea 
performanțelor verbo-auditive a tuturor 
participanților la studiu. 

Pentru a ilustra programul de reabilitare 
auditiv-verbală derulat oferim în 
continuare un exemplu de activitate 
realizat după principiile metodei 
verbotonale. 

Exemplu de aplicaţii practice:  

1. Disciplina: Terapii specifice de 
compensare 

2. Titlul activităţii: Corectarea 
tulburărilor de articulare ale 
fonemelor consonantice M-B. 
Aplicaţii ale metodei verbo-tonale: 
Ritmuri fonetice - Stimularea 
mişcărilor corpului (body movement) 
şi dramatizare. 

3.  Durata activităţii: 20 minute 
4. Grupul ţintă: 

  clasa pregătitoare – P.D., elevă cu 
dizabilitate auditivă profundă 
bilaterală, protezată cu proteză 
auditivă retroauriculară 

 profesorii psihopedagogi de terapie 
specifică de compensare 

5. Obiective: Stabilirea şi exersarea unor 
elemente comune de desfăşurare a 
activităţilor de stimulare corporală în 
vederea corectării tulburărilor de 
articulare a fonemelor M-B, prin 
aplicarea programelor de stimulare a 
mişcărilor corporale, la elevii cu 
dizabilităţi auditive din ciclul primar. 

6.  Resursele: 

 umane: profesorul psihopedagog care 
a beneficiat de stagiul de formare în 
metoda verbotonală 

 materiale: fişă de lucru, cartonaşe 
imagini, obiecte de îmbrăcăminte, 
accesorii-umbrelă, poşetă, ochelari, 
şal. 

7. Descrierea activităţii:  
Activitatea constă în efectuarea 
exerciţiilor pentru voce şi pronunţie 
şi a unor exerciţii-joc de stimulare 
corporală, cu scopul de a asocia 
mişcările corpului cu emisiile sonore 
pentru fonemele consonantice M-B. 
Profesorul foloseşte macro-mișcări 
naturale pentru antrenarea micro- 
mișcărilor de articulare a sunetelor 
deficitare. Pentru consolidarea 
pronunţiei celor două foneme 
deficitare, eleva pronunţă cuvintele 
prezentate în perechi – “MAMA şi 
BABA”. Profesorul terapeut reduce 
tensiunea articulatorie pentru 
sunetele „m” și „b”, le pronunţă mai 
lung, astfel încât să fie sesizate 
vibraţiile laringiene. Activitatea se 
încheie cu participarea elevei şi a 
profesorului la minidramatizarea 
intitulată “Imită 
personajul!”(personajele fiind mama 
şi baba).  

A. Exerciţii de voce şi pronunţie 
(Dujmović, 2016): 
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a)luarea poziţiei (adoptarea unei 
poziții corporale de articulare 
corectă); 

o - întindere; 
o - căscat; 
o -relaxare; 

-activităţi spontane de înviorare şi 
pregătire a corpului pentru vorbire. 

b)căutarea senzaţiei de vibraţie laringiană 
şi pectorală; 

 pronunţarea fonemelor consonantice 
mmmmm, bbbbb; 

 -fonaţie puternică. 

c)pronunţare de numere cu putere – 1, 2, 
3, 4 pauză 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

 controlul respiraţiei; 

 reducerea fenomenului de nazalizare a 
sunetelor. 

B. Rimele fără sens – realizate prin 
exerciţii de emitere însoţite de mişcare, 
de bătăi pe ritmuri cu degetele pe masă: 

Ma  ma   Ba  ba   Ba  ba 

Ma  mu   Ba  bu   Ba  bu 

Ma  mi   Ba  bi   Ba  bi 

Mi   mi   Ba  ba   Ba  bu 

C. Exerciţii de asociere a emiterii 
fonemelor M-B mişcări specifice ale 
corpului (Mišetić, 2016): 

M – mângâiem obrajii, aşa cum îşi alintă 
mama copilul, ne mângâiem braţele, pe 
rând. 

B – mers greoi ca al ursului, lăsăm braţele 
să cadă. 

D. Jocuri ritmice - asocierea mişcării 
ritmice a mâinilor cu emiterea cuvintelor 
bisilabice-  

MAMA, BABA, MAMI, MIMI, BUBA 

E. Joc de mişcare- “Imită personajul!”- 
profesorul imită două personaje 
împreună cu eleva –pe mama (se numeşte 
Mimi) şi pe bunica (baba) care are o 
bubă. Cei doi fac aceleaşi mişcări şi, în 
plus, au aceleaşi accesorii-poşetă, şal, 
ochelari. 

8. Rezultate aşteptate:  

 Adoptarea unor modalităţi unitare de 
realizare a stimulării corporale şi a 
ritmului fonetic;  

 Stimularea limbajului și comunicării 
prin ritm fonetic şi mişcarea corpului, 
tensiunea fizică armonioasă 
contribuind la corectarea pronunției 
fonemelor B-M. 

9.  Rezultate înregistrate:  

Eleva cu dizabilitate auditivă profundă 
bilaterală şi protezată cu proteză auditivă 
retroauriculară digitală, a fost implicată şi 
a rămas în sarcină până la finalul 
activităţii de stimulare a limbajului şi 
comunicării prin mişcare şi ritm fonetic.  

La finalul activităţii, eleva a reuşit să 
pronunţe corect fonemul consonantic B 
în silabe şi cuvinte bisilabice şi să 
diferenţieze corect fonemele 
consonantice M-B în jocul de mişcare 
“Imită personajul!”. 

Concluzii: 

În urma evaluării realizate la finalul 
programului de reabilitare auditiv-verbală 
de inspirație verbotonală, cei 12 elevi au 
înregistrat progrese semnificative în 
dezvoltarea limbajului și a comunicării 
(fig.2). 

Prin adoptarea tehnicii de stimulare 
corporală şi a ritmului fonetic în 
activităţile de ortofonie, s-au îmbunătățit 
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percepția și vorbirea, datorită optimizării 
procesului ascultării.  

De asemenea, elevii și-au rafinat 
abilitățile de percepere și diferențiere a 
cuvintelor și fonemelor, fapt demonstrat 
prin reducerea numărului de erori 
articulatorii și coarticulatorii. 

Prin participarea efectivă la programul 
recuperativ-terapeutic, în care au fost 
incluse elemente de stimulare corporală 
(individuală și de grup), elevii și-au 
perfecționat vizibil calitățile vocii, au 
descoperit și folosit elemente noi de 
expresivitate a vorbirii, și-au îmbunătățit 
calitățile ritmului și intonației vorbirii 
(valorile acustice ale metodei 
verbotonale). 

Includerea elevilor participanți la studiu 
în activități extrașcolare, desfășurate în 
afara instituției, a oferit noi oportunități 
de utilizare a comunicării verbale orale cu 
persoanele valide, constatându-se o 
intensificare a producțiilor verbale 
spontane, contextuale ale elevilor, iar 
acest fapt a contribuit la consolidarea 
competenţelor de comunicare verbală 
orală  

Rezultatele înregistrate în urma studiului 
întreprins de noi, sugerează faptul că 
includerea aplicațiilor practice în 
programele de reabilitare complexă a 
limbajului, a adus un plus de eficiență 
sarcinilor ortofonice, facilitând procesul 
de dezvoltare a competențelor de 
comunicare la elevii cu dizabilități 
auditive.  
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Aspecte particulare ale evaluării logopedice la elevii cu tulburări de învăţare 

Cristina VANCEA1 

Abstract 

Phonological processing difficulties, reading and writing, as those encountered in calculation or in 

reading and writing tasks, should not be considered normal and transient, often representing pedagogical 

externalization of instrumental disorders. Early detection of these symptoms can be achieved by proper 

methods and individual evaluation tests. When those symptoms are not taken into account at the 

appropriate time, further improvements are needed exercises to be undertaken throughout the 

acquirement of a correct pronunciation, writing, reading and calculation. Also, it would be more difficult 

the further work to correct these learning disabilities 

Keywords: instrumental disorders, phonological disorders, screening, speech and 
language therapy, learning disabilities 

 

Fundamentarea teoretică 

Autorul Vianin (2011), pornind de la 
modelele de funcţionare cognitivă 
elaborate de Atkinson şi Shiffrin (1969 şi 
1971), Feuerstein (1990), Tardiff (1992), 
Crahay (1999), Lemaire (1999), Dias 
(2003), Sternberg (2007), dezvoltă o 
abordare care pune în corespondenţă 
diferitele dificultăţi de învăţare cu 
disfuncţionalităţi ale componentelor 
individuale ale modelelor. Astfel, fiecare 
dificultate de învăţare devine rezultatul 
/consecinţa procesării defectuoase a 
informaţiei în anumite puncte specifice 
din cadrul modelului, adică prezintă 
principalele tipuri de tulburări 
instrumentale care au drept consecințe 
dificultăţi de învăţare de input, de 
integrare și de output.  

Specifice dificultăţilor de învăţare de 
input sunt dificultăţile la nivelul 
proceselor senzoriale vizuale şi auditive.  

Dificultăţile de percepţie vizuală:  

 se pot manifesta sub forma dificultăţii 
de a distinge diferenţe subtile la 

nivelul poziţiei şi formei obiectelor 
percepute (cazul grafemelor). Este 
posibil, în acest caz, ca literele şi 
numerele să fie inversate sau rotite (p, 
b, d, q, n, u, 6, 9, M, W, E, 3), ceea ce 
duce la confundarea şi citirea greşită a 
lor;  

 pot apărea sub forma dificultăților de 
delimitare a figurii defond, 
manifestată prin incapacitatea de a 
focaliza atenţia asupra unei forme 
plasate pe un fond complex vizual; în 
acest context se manifestă sincope 
(omiterea unor cuvinte, rânduri) sau 
citirea de două ori a aceluiaşi rând;  

 se pot manifesta sub forma 
incapacităţii de a prelua şi procesa 
informaţii de la ambii ochi, apreciind 
în mod greşit adâncimea sau distanţa, 
sub forma lipsei coordonării 
oculomotorii sau a unei slabe 
coordonări oculomotorii.  

Dificultăţile de auz fonematic 

 se pot manifesta prin dificultăţi de 
discriminare a fonemelor 
asemănătoare sau de o discriminare a 
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acestora într-un timp mai îndelungat 
decât este normal (se confundă „lac”- 
„rac”;  

 dificultăţi în procesarea şi înţelegerea 
sensului cuvintelor spuse;  

 pot apărea sub forma dificultăţilor de a 
diferenţia sunetele stimul de sunetele 
de fond (similar incapacităţii de 
focalizare vizuală formă-fond, la nivel 
auditiv manifestându-se prin 
incapacitatea sau dificultatea de a 
asculta un sunet stimul dacă acesta 
este prezentat pe un fundal sonor).  

Este posibil ca unii copii să manifeste 
ambele tipuri de dificultăţi sau acestea se 
pot manifesta doar atunci când sunt 
necesare concomitent ambele tipuri de 
input (de exemplu când trebuie să asculte 
o explicaţie, urmărind în acelaşi timp un 
text scris).  

Dacă un copil are dificultăţi la nivelul 
preluării de informaţie, procesarea 
centrală a acesteia va fi afectată generând 
rezultate incorecte ale prelucrării. 
Această observaţie subliniază importanţa 
care trebuie acordată acestei prime etape 
a funcţionării cognitive în actul educativ. 
Astfel, dificultăţile de învăţare vizează 
procesarea şi organizarea deficitară la 
nivel cognitiv central a informaţiilor.  

Dificultăţi de secvenţiere şi de plasare în 
ordinea corectă a informaţiilor:  

 în acest plan se pot manifesta 
dificultăţi de învăţare a informaţiilor 
în ordinea corectă (numerele nu sunt 
prezentate în ordinea corectă, similar 
alfabetul, zilele săptămânii, lunile 
anului, momentele cronologice ale 
unei zile sau prezentarea unei 
naraţiuni cu toate informaţiile 
necesare, dar într-o ordine aleatorie).  

Dificultăţi de determinare a sensului 

 se manifestă prin deducerea greoaie 
sau cu dificultate a sensului cuvintelor 
sau al conceptelor. Se poate observa în 
cazul cuvintelor polisemantice sau al 
cuvintelor care au sensuri diferite în 
funcţie de context (nu pot înţelege, de 
exemplu, dublul sens al afirmaţiei „Eu 
pun cana jos şi sare pe masă.”).  

Dificultăţi de organizare a informaţiilor 

 se pot manifesta prin organizarea 
deficitară a materialelor, a mediului, a 
timpului. Impresia generală este aceea 
de dezinteres faţă de ordine, pierderea, 
uitarea obiectelor, lipsa punctualităţii. 

Dificultăţi de procesare metacognitivă 

 se manifestă prin dezorganizare la 
nivelul efectuării sarcinii, fie prin 
incapacitatea de anticipare şi 
planificare, fie printr-o monitorizare 
defectuoasă a acţiunii (realizează 
acţiuni care nu au legătură cu sarcina), 
fie printr-o verificare deficitară. 
Performanţele scăzute la matematică 
specifice elevilor încadraţi în domeniul 
discalculiei sunt deseori o consecinţă 
directă a utilizării neadecvate a 
proceselor cognitive şi metacognitive.  

Dificultăţi de memorare 

 pot apărea la nivelul codării 
informaţiei, prin incapacitatea de a 
stabili relaţii de sens între informaţiile 
noi şi cele deja existente (memorarea 
mecanică) sau la nivelul recuperării, 
prin dificultăţi de accesare a 
informaţiei stocate.  

Redarea rezultatelor procesării la nivel 
central a informaţiei este realizată prin 
output verbal (cuvinte rostite) sau prin 
output motor (cuvinte scrise, desen, 
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gesturi). Dificultăţile de învăţare de 
output se manifestă prin dificultăţi de 
pronunţie sau prin dificultăţi motorii.  

Dificultăţile de limbaj presupun, de 
exemplu, tulburări de ritm al vorbirii 
(bâlbâiala, bradilalia sau tahilalia), 
tulburări de pronunţie (dislalii). Aceste 
dificultăţi se pot manifesta în vorbirea 
spontană, în vorbirea reflectată (imitarea 
unei alte persoane) sau în vorbirea 
solicitată/independentă. Este posibil ca o 
dificultate de pronunţie să se manifeste 
doar într-una dintre aceste categorii, 
elevul vorbind corect în cazul emisiei 
spontane, dar nu şi atunci când i se cere 
să redea în mod deliberat un fapt sau 
conţinutul unui text, în aceste momente 
fie găsindu-şi cu greutate ideile sau 
cuvintele, fie pronunţând defectuos 
sunetele limbii române. Invers, este 
posibil ca vorbirea deliberată, fiind 
supusă atenţiei, să fie corectă, în timp ce 
vorbirea spontană să fie afectată.  

Dificultăţile de output motor se exprimă 
prin tulburări la nivelul coordonării unor 
grupe mici de muşchi (muşchii mici ai 
mâinii) implicate în activităţi de scris 
(disgrafia), desen, decupaj, colaj sau alte 
activităţi implicând mişcări fine ale 
mâinii, dar şi o coordonare oculomotorie 
corespunzătoare sau prin tulburări în 
coordonarea integrată a unor multiple 
grupe musculare. În acest din ultimă caz 
copilul manifestă stângăcie în activităţi 
care implică întregul corp cum ar fi 
alergarea, saltul peste obstacole sau 
diverse jocuri sportive.  

În literatura de specialitate (Bruner, 1970; 
Feuerstein 1979; Fodor şi Spelke 1990; 
Nelson 1996; Geary 1998; Tomasello 2002, 
Sindelar 1992, 1994, apud Burlea, 2007), 

întâlnim destul de des idei conform 
cărora:  

Un rol important în dezvoltarea cognitivă 
îl deţine limbajul care contribuie la 
reflectarea şi transformarea experienţei 
pentru a putea face faţă cerinţelor 
societăţii;  

La baza tulburărilor de învățare și de 
comportament, pe lângă alte cauze 
posibile, se găsesc în procent destul de 
mare (în mai mult de 20 % dintre cazuri) 
funcțiile instrumentale slab dezvoltate 
sau care funcționează dizarmonic;  

Funcţiile instrumentale de care trebuie să 
ţinem cont atunci când întâlnim elevi cu 
dificultăţi de învăţare sunt: diferitele 
forme de percepţie şi discriminare 
auditivă şi vizuală, forme ale memoriei şi 
atenţiei vizuale şi auditive, coordonarea 
vizuo-motorie, schema corporală şi 
orientarea spaţio temporală, motricitatea 
articulatorie. Dacă în cazul acestora apar 
probleme de funcţionare şansa ca 
dificultăţile de învăţare să apară este mult 
mai mare;  

Pentru obţinerea unor rezultate pozitive 
în învăţare este necesar ca elevul să 
dispună de o stimă de sine crescută, sau 
aflată cel puţin la nivel mediu, care 
depinde în mare măsură de felul în care 
acesta este privit şi acceptat de grupul din 
care face parte, sau din care ar dori să 
facă parte.  

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 
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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 instrumentale (Kulcsar, 1978). 

Potrivit paradigmei cognitiviste, 
dificultățile de învățare trebuie abordate 
în termeni de disfuncționalități, la nivelul 
configurării abilităților și competențelor, 
relaționate cu mediul de învățare. Chiar 
dacă cele mai multe dintre clasificările 
dificultăților de învățare pun accentul 
asupra tulburărilor de la nivelul 
proceselor de scriere și citire, există o 
serie de dificultăți de învățare și la nivelul 
limbajului oral. Astfel, se delimitează 
categoria dificultăților de învățare 
relaționate cu structurarea limbajului, 
fiind evidențiat faptul că deprinderile 
precum scrierea, citirea, literalizarea se 
bazează pe abilitățile limbajului oral 
(Hațegan, 2011).  

Pentru ilustrarea tulburărilor 
instrumentale și a modului în care 
acestea se pot concretiza practic s-a optat 
pentru prezentarea unui studiu de caz. 

 

 

 

Studiul de caz 

I. Date din anamneza personală și familială:  

R.A., fetiță cu vârsta de 9 ani și 7 luni la 
data întocmirii raportului de caz, 
încadrată în clasa a II-a, la Școala 
Gimnazială Specială Dej, provine dintr-o 
familie organizată, formată din părinţi, o 
soră şi un frate. Ambii părinţi au 
probleme constante cu consumul de 
alcool, neglijând copiii în cea mai mare 
parte a timpului. Cei doi fraţi au fost 
crescuţi în mare parte de bunicii din 
partea mamei, dar datorită vârstei 
înaintate n-au mai putut să o crească şi pe 
A., ea rămânând cu părinţii săi.  

Sarcina a evoluat normal. Naşterea a fost 
la termen şi fără complicaţii. Copilul s-a 
născut cu o malformaţie a bolţii şi a 
vălului palatin. Până la vârsta de 6 ani a 
avut o intervenţie chirurgicală pentru 
remedierea malformaţiei. Evoluţia 
limbajului şi a vorbirii a fost marcată de 
tulburarea organică a copilului. 
Gânguritul a apărut cu întârziere şi s-a 
manifestat prin sunete fără rezonanţă 
orală. Emisiile consonantice erau 
inexistente, putând pronunţa numai 
vocale. Primele greutăţi au apărut odată 
cu emisia consoanelor labiale, prepalatale 
şi linguo-dentale. Primele cuvinte au fost 
pronunţate defectuos datorită 
imposibilităţii articulării majorităţii 
sunetelor. Vocabularul pasiv s-a dezvoltat 
mai rapid decât cel activ, mijloacele de 
comunicare verbală fiind înlocuite cu 
mimica şi emisiile verbale greu de 
codificat.  

La nivel somatic şi psihic A. nu prezintă 
deficite. Copilul este integrat în 
programul educaţional al Şcolii Speciale 
Dej încă din clasa 0. Din traseul lui 
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educaţional reiese faptul că acesta nu a 
fost inclus la programul educaţional 
preşcolar. 

Conform tabloului de caracterizare 
psihopedagogică reies următoarele 
caracteristici:  

 - QI: 76 (intelect liminar), gândire 
concret-intuitivă, rezolvă probleme 
doar cu suport concret; tulburări 
emoţionale; tulburări instrumentale 
mixte; atenţia distributivă deficitară, 
afectată la nivelul volumului, 
mobilităţii şi duratei de concentrare; 
memoria predominant mecanică și de 
scurtă durată, involuntară; motivaţia 
extrinsecă, afectivă, pozitivă; îşi 
manifestă intens trăirile afective, 
toleranţă scăzută la frustrare; 
personalitate extrem de fragilă, 
temperament predominant 
melancolic, caracterul predominant de 
trăsături pozitive (optimist, altruist), 
nu prezintă aptitudini speciale într-un 
domeniu anume, iar când i se impune 
efectuarea unei sarcini şcolare 
manifestă un comportament de tip 
opozant.  

 Comunicarea şi relaţionarea în şcoală: 
A. este uneori retrasă, comunică foarte 
bine cu persoanele cunoscute. Uneori 
este marginalizată, iar pe acest fond, 
nu manifestă interes şi dorinţă de a 
participa împreună cu colegii la 
diversele activităţi ce au loc în pauze. 
Este uşor nesigură şi timidă, drept 
urmare vorbeşte destul de încet de 
frică să nu greşească. Răspunde la 
întrebările care îi sunt adresate, nu 
este obraznică şi încearcă să fie pe 
placul tuturor, să nu deranjeze. 

 

II. Teste, probe, metode administrate 

Demersul de evaluare logopedică clasică a 
fost completat și prin utilizarea Scalei 
Crichton, a Scalei de evaluare a limbajului 
oral, completată cu subteste pentru citit-
scris (LAS-O/R/W), a Scalei Webster și a 
observaţiei sistematice. 

Date colectate în urma evaluării: 

În cadrul acestui demers s-a urmărit 
analiza aspectelor care privesc 
dezvoltarea limbajului verbal oral (nivelul 
fonetico-fonologic, nivelul morfo-
sintactic, cel lexico-semantic şi cel 
funcţional-pragmatic) şi scris (abilităţi 
grafo-motrice şi lexice), abilităţile 
matematice ale copilului.  

Copilul a fost supus la început unei 
examinări logopedice pentru evaluarea 
nivelului de dezvoltare a vorbirii, iar 
această examinare a urmărit aspecte 
precum: 

 examinarea motricităţii generale; 

 examinarea lateralităţii, schemei 
corporale, orientării și organizării 
spațio-temporale;   

 examinarea gradului de funcţionalitate 
a aparatului fonoarticulator; 

 examinarea atenţiei auditive şi a 
memoriei auditive; 

 -examinarea auzului fonematic; 

 examinarea respiraţiei; 

 examinarea nivelului de înţelegere a 
vorbirii; 

 examinarea limbajului oral, anume 
examinarea vorbirii independente şi a 
vorbirii reflectate. 

Examenul somatic 

 În urma examinării componentelor 
aparatului fono-articulator nu au fost 
identificate malformații sau aspecte 
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fiziologice deficitare, acestea fiind 
soluționate între 5 și 6 ani. Organele 
componente ale aparatului fono-
articulator sunt armonios conformate. 
Cavitatea bucală, limba şi buzele sunt 
bine conformate. Nu prezintă anomalii în 
privinţa dentiţiei şi a muşcăturii.  

Examenul funcţional 

În urma examinării funcţionale a 
aparatului fono-articulator au fost 
identificate deficite la nivelul motricității 
linguale, labiale, coordonării activității 
respiratorii, auzului fonematic, actului 
fonator.  

Aparatul fono-articulator a fost examinat 
prin exerciţii de mobilitate a maxilarelor 
(exerciţii de închidere şi deschidere a 
gurii, exerciţii de coborâre şi ridicare a 
maxilarului şi muşcătura), exerciţii 
pentru buze şi obraji (închiderea şi 
deschiderea gurii, mişcări de sugere şi 
umplere a obrajilor, mişcări de ţuguiere a 
buzelor, zâmbetul, mişcări de rotunjire a 
buzelor, zâmbet şi pupic, vibrarea 
buzelor), exerciţii de mobilitate a limbii 
(pisicuţa bea lapte, tic-tac, limba în formă 
de lopată, limba şterge buzele, şterge 
dinţii, mişcări circulare ale limbii, 
mişcările limbii în joc şi în sus cu gura 
deschisă, pronunţarea rapidă şi repetată a 
silabei “la”, tropăiala calului, limba la 
palat şi jos), exerciţii pentru vălul palatin 
(exerciţii de imitare a căscatului, de 
imitare a înghiţitului, tuse provocată), 
exerciţii pentru respiraţie. Copilul a reuşit 
să efectueze majoritatea exerciţiilor, 
întâmpinând probleme însă în ceea ce 
priveşte executarea mișcărilor de țuguiere 
a buzelor şi, de asemenea, a manifestat 
unele probleme de motricitatea a limbii. 
Subiectul nu a reuşit să aşeze limba în 
poziţie de jgheab şi să facă limba săgeată. 

Pentru examinarea auzului fonematic s-a 
recurs la folosirea unei liste cu cuvinte 
paronime, cerându-i-se copilului să 
repete cuvintele după examinator. 
Paronimele s-au folosit pentru sunetele P-
B (pere-bere, grapă-grabă, parcă-barcă, 
pară-bară, păză-bază), T-D (tuş-duş, tată-
dată, tună-dună, tac-dac, toamnă-
doamnă), C-G (creier-greier, cară-gară, 
caz-gaz, cocoşi-gogoşi), F-V (fată-vată, 
filă-vilă, fii-vii, foi-voi, fin-vin), S-Ş 
(scoală-şcoală, dus-duş, nas-naş, peste-
peşte, sură-şură), S-Z (sare-zare, sac-zac, 
groasă-groază, seamă-zeamă, seu-zeu), J-
Ş (joc-şoc, jură-şură, japcă-şapcă, prăjit-
prăşit, jale-şale), J-Z (jar-zar, jale-zare), Ţ-
CE-CI (aţe-ace, ţel-cel, ţeapă-ceapă, plăţi-
plăci, munţi-munci), Ţ-Ş (ţine-şine, ţes-
şes, moţ-moş), CE-GE (rece-rege, cer-ger, 
cel-gel, toace-doage), CI-GI (maci-magi, 
lunci-lungi, reci-regi, cina-Gina) L-R (lac-
rac, cal-car, lege-rege, lampă-rampă, 
coloană-coroană, Lică-Rică, ale-are), M-N 
(mama-nana, am-an, mod-nod, moi-noi, 
mai-nai, mor-nor, mare-n-are). În 
articularea acestor cuvinte paronime, 
copilul a avut dificultăţi în special la 
sunetele L-R din cauza nepronunţării 
sunetului “r”. Copilul a avut unele 
probleme şi în identificarea şi 
pronunţarea celorlate grupuri de foneme, 
precum T-D, Ţ-CE şi S-Ş, rezultând prin 
aceasta probleme de auz fonematic, de 
identificare corectă a fonemelor şi de 
articulare a acestora.  

În examinarea respiraţiei copilului s-au 
folosit exerciţii de tipul următor: 
stingerea unei lumânări aprinse; 
împrăştierea unor bucăţi de hârtie prin 
suflarea asupra lor; bolborosire, prin 
suflare cu paiul în paharul cu apă; suflatul 
în diferite instrumente ca naiul, fluierul, 
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trompeta; umflarea de baloane; inspir pe 
nas, expir pe gură; inspir pe gură, expir pe 
nas. 

Copilul a reuşit să îndeplinească toate 
exerciţiile de respiraţie dar are un volum 
respirator scăzut și o capacitate redusă de 
prelungire a expirului. 

Examenul preachiziţiilor 

Examinarea motricităţii generale s-a 
realizat prin probe de echilibru, de 
coordonare şi abilitate motorie, aplicarea 
testului Ozerestki. Copilului i s-a cerut să 
stea în picioare şi cu membrele superioare 
întinse lateral şi alternativ să îşi ducă 
indexul la nas. O altă probă pentru 
examinarea motricităţii generale a fost 
menţinerea echilibrului într-un picior 
(atât drept, cât şi stâng). Copilul a 
executat toate mişcările, neavând nici o 
dificultate în a îndeplini sarcinile cerute, 
păstrându-şi echilibrul. 

Motricitatea fină a fost studiată şi 
evidenţiată prin probe de decupare, 
desen, sinkinezii digitale, testul Ozeretski 
şi prin observaţii, în urma cărora a reieşit 
faptul că subiectul nu prezintă dificultăţi 
în coordonarea manuală şi la mişcările 
fine ce presupun decupat, desen, trasarea 
unor linii cu diferite unghiuri. Se 
încadrează în spaţiul alocat, respectă 
formele datae ca model. 

Examinarea lateralităţii 

Pentru examinarea lateralităţii copilului 
s-au folosit sarcini:  

 de lateralitate manuală precum: 
decuparea unei forme, crearea unui 
desen, desfăşurarea unor activităţi 
zilnice (tăierea pâinii, folosirea 
paharului); 

 de lateralitate oculară: folosirea 
monoclului, să facă cu ochiul, să se 
uite pe gaura cheii;  

 de lateralitate pedestră: să lovească 
mingea, să stea într-un picior. 

În urma aplicării jocurilor şi probelor de 
lateralitate se constată o dominanţă 
cerebrală stângă, respectiv o lateralitate 
dreaptă, atât manuală, oculară şi 
pedestră.  

Schema corporală este funcţional 
configurată (copilul identifică părţile 
corpului, le denumeşte şi execută acţiuni 
cu acestea la cerere). Arată corect care 
este mâna stângă proprie şi mâna dreaptă 
proprie. Are cunoştinţe despre cele mai 
importante părți ale coprului și organe 
interne. Poate indica la cerere părți ale 
corpului altei persoane, chiar și atunci 
când se cere indicarea acestora pe 
hemicorpul drept sau stâng.  

Orientarea și organizarea spaţio-
temporală sunt parțial configurate, 
utilizează rar structuri adverbiale, 
locuțiuni prepoziționale adecvate. În 
urma activităţilor desfăşurate şi a 
observaţiilor s-a constatat că A. 
conştientizează diferenţa dintre poziţiile 
şi relaţiile spaţiale: stânga-dreapta, 
aproape-departe, sus-jos, în faţă-în spate. 
Eleva prezintă unele dificultăţi în 
organizarea temporală. Nu poate numi şi 
grupa lunile anului în anotimpuri, nu 
operează cu conceptul de succesiune 
temporală la nivel de zile, săptămâni, ani, 
nu ştie să citească ceasul, nu își ştie data 
naşterii. 

Examinarea atenţiei şi memorie auditive 

Examinarea atenţiei auditive şi a 
memoriei auditive a constat în aplicarea 
unor probe de recunoaştere a sunetelor 
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pe care diferite animale le produc. Pentru 
această probă s-a folosit un program pe 
calculator „Priveşte şi ascultă animalele”. 
Copilului i s-a cerut să asculte sunetul şi 
să denumească animalul care corespunde 
sunetului respectiv. O altă probă ce s-a 
aplicat copilului pentru examinarea 
atenţiei auditive a fost recunoşterea 
numărului de bătăi într-un instrument de 
percuţie care a fost ascuns la spate. A. 
trebuia să recunoască numărul bătăilor 
prin indicarea unor cartonaşe cu una, 
două sau trei buline în funcţie de 
numărul bătăilor. Copilul a avut unele 
dificultăţi în perceperea numărului corect 
de bătăi şi în indicarea cartonaşului 
corect. Pentru evaluarea atenţiei auditive 
s-a folosit şi un alt intrument muzical şi 
anume xilofonul. Copilului i s-a cerut să 
asculte cu atenţie bătăile în xilofon şi să 
redea numărul de bătăi pe care le-a auzit. 
La această probă A. nu putea să 
diferenţieze corect numărul de bătăi, 
redând cu o bătaie în plus sau cu o bătaie 
în minus, rezultând prin aceasta 
probleme de atenţie auditivă.  

Examinarea limbajului oral 

S-a realizat prin două metode şi anume 
urmărirea vorbirii independente a 
copilului şi a vorbirii reflectate. În 
evaluarea acestor structuri a fost utilizat 
albumul logopedic, unele liste cu material 
lingvistic şi softuri educaţionale (Tara, 
Evalogos, Logopedix). 

Vorbirea independentă a copilului a fost 
examinată prin intermediul unor 
întrebări la care copilul a trebuit să 
răspundă. Pentru evidenţierea unor 
probleme fonologice copilului i s-a cerut 
să vorbească despre el, despre şcoală şi să 
numere şi, de asemenea, s-a utilizat şi 
albumul logopedic. În urma utilizării 

acestuia s-au evidenţiat probleme de 
articulare ale sunetelor „ş” în cele trei 
poziţii, de înlocuire a acestuia cu sunetul 
„s”, a sunetului „r” care este înlocuit cu „l” 
atât în poziţia de început cât şi în poziţia 
mediană şi finală a cuvântului. Mai sunt 
evidențiate înlocuiri parțiale ale lui „t” cu 
„d” și ale lui „ț” cu „ce”. Pentru evaluarea 
vorbirii reflectate copilului i s-a cerut să 
repete două poezii. După realizarea 
acestor probe s-au observat dificultăţi în 
vorbirea reflectată. În repetarea poeziilor 
după examinator s-a putut observa 
omiterea de către copil a unor silabe şi 
chiar a unor cuvinte scurte din cadrul 
poeziei. Sunetul “r” a fost pe tot parcursul 
poeziei cu sunetul “l”, în cadrul tuturor 
cuvintelor articulate. Întâmpină 
dificultăți în pronunția grupurilor 
consonantice, precum și a diftongilor și 
triftongilor. Aceștia sunt pronunțați mai 
mult la nivel silabic, decât coarticulat.  

Scala de comprehensiune verbală Crichton 

La această probă, la prima serie de 
cuvinte, copilul a reuşit să definească 
corect 15 cuvinte din totalul de 4, în timp 
ce 18 cuvinte din această serie au fost doar 
recunoscute, oferind în schimb sinonimul 
lor, 6 cuvinte au fost nerecunoscute dar 
definite eronat, iar un singur cuvânt a fost 
nerecunocut de către subiect spunând că 
nu ştie despre ce este vorba. 

Subiectul a reuşit să explice şi să dea o 
definiţie corectă şi clară în special pentru 
cuvintele care erau ca parte de vorbire 
substantive. După fiecare definiţie oferită 
căuta feed-back din partea 
examinatorului şi dorea ca acesta să îi 
spună dacă a pus corect sau dacă a greşit. 
Mai jos sunt redate câteva din definiţiile 
pertinente date, definiţii pentru care a 
obţinut câte 2 puncte: BRICEAG – „este 
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un cuţit”; MORCOV – „este o legumă”; 
FLACĂRĂ – „ este foc”; PETEC –„ceva ce 
se lipeşte când se sparge roata”; VIS – „îi 
când dormi şi visezi ceva frumos sau 
urât”; 

PARFUM – „te dai cu el şi miroase 
frumos”; TELEVIZOR – „ecran şi se vede 
filmul”; CEARTĂ – „când mă bat cu 
cineva, mă cert şi înjur”; DICŢIONAR – 
„carte cu cuvinte explicate”; DIAMANTE 
– „cercei, pietre preţioase” 

Dintre totalul de 6 cuvintele care sunt ca 
parte de vorbire adjective, copilul a reuşit 
să definească 4 şi la care a obţinut 2 
puncte. Aceste cuvinte-adjective sunt 
redate mai jos: ÎNCĂPĂŢÂNAT – „că nu 
ascultă”; CRUD – „adică nu-i fiert”; 
LĂUDĂROS – „care spune tot”; 

POLITICOS – „nu înjuri”. 

Adjectivele pe care doar le-a recunoscut, 
nereuşind să le definească, ci dând câte 
un sinonim şi la care subiectul a obţinut 
doar câte un punct pentru fiecare sunt: 
ÎNFRICOŞAT – „speriat”; NEFERICIT – 
„supărat”. 

Pentru cuvintele ce sunt verbe R. A. a 
reuşit să dea o definiţie corectă la doar 2 
verbe din totalul de 12 câte erau incluse în 
seria de cuvinte. Cuvintele care a fost 
explicate corect sunt: SE ÎNGRIJEŞTE – 
„se spală să fie curat”; SE AMESTECĂ – 
„se bagă în seamă”. 

Restul cuvintelor care sunt verbe ca parte 
de vorbire au fost doar recunoscute, iar în 
încercarea de a le defini subiectul dădea 
câte un sinonim sau le introducea în 
propoziţii precum în exemplele ce 
urmează: CONTINUĂ – „să continue 
drumul”; VÂNEAZĂ – „împuşcă”; 
APROAPE – „cineva e aproape de tine”; 

SE TOPEŞTE – „ se evaporă gheaţa”; 
CONTROLEAZĂ – „hoţul controlează în 
geantă”. 

Cuvintele pe care nu le-a recunoscut şi la 
care a dat definiţii eronate au fost 8 şi 
acestea sunt: PRIMEŞTE – „îi dă cineva 
ceva”; ŞAPCĂ – „ceapică”; VAPOR – 
„barcă”; ROCHIE – „fustă”; DERANJ – 
„când nu-l lasă în pace”; LEAGĂ – „nu 
ştiu”; RIDICĂ – „mă scol de pe scaun”. 

Adunând punctele obţinute pentru 
definirea corectă, dar şi pentru 
recunoaşterea cuvântului, copilul a 
obţinut un punctaj de 48 de puncte. Din 
rezultatele ilustrate mai sus reiese faptul 
că dintre cuvintele care au fost cel mai 
uşor definite sunt ca parte de vorbire 
substantive, urmând adjectivele, iar cele 
mai dificile au fost verbele. Gradul de 
dezvoltare pentru nivelul lingvistic 
semantic și pentru cel lexical este unul 
încă mediu. 

Din Scala de evaluare a limbajului oral, cu 
subteste pentru scris-citit au fost aplicate 
copilului cele 11 anexe şi anume pentru 
componenta limbajului oral, care 
includea vocabularul, înţelegerea textului 
vorbit, repovestirea, pronunţarea unor 
perechi de sunete minimale; pentru 
componenta de pronunţie – pronunţarea 
unor perechi minimale, iar din 
componenta pentru scris-citit s-a folosit 
vocabularul, fluenţa, citirea pentru 
obţinerea de informaţii, tehnica şi 
utilizarea, completarea propoziţiilor şi 
subtestul „Ce se întâmplă?”.  

Prima sacină, de vocabular presupunea 
denumirea unor imagini. Copilul a 
rezolvat corect întreaga sarcină, 
denumind toate imaginile şi nu a 
întâmpinat dificultăţi în a le recunoaşte. 



RRTTLC 2017 

 

 

70 

Imaginile reprezentau obiecte precum: 
„masă, scaun, creion, carte, caiet, radieră, 
mobilă (la care copilul a spus dulap, iar 
răspunsul i-a fost acceptat), cadou, o 
fetiţă care scrie şi o fetiţă care făcea 
semnul unei case (la care copilul a indicat 
fetiţa, iar răspunsul i-a fost acceptat). 

A doua sarcină presupunea înţelegerea 
unui text. La această subprobă 
examinatorul i-a adresat copilului câteva 
întrebări la care copilul trebuia să 
răspundă din cunoştinţele lui. La această 
probă copilul a întâmpinat dificultăţi, iar 
răspunsurile unor întrebări au fost 
eronate. Prin răspunsurile copilului s-au 
evidenţiat probleme de orientare 
temporală şi anume copilul nu reuşea să 
identifice zilele săptămanii. La întrebarea 
„Azi este sâmbătă?” copilul a răspuns 
prima dată afirmativ, după care la cea de-
a doua adresare a întrebării copilul 
spunea aleator câte o zi a săptămânii. 
Această problemă de orientare temporală 
s-a observat şi când a fost întrebat câţi ani 
are, subiectul nereuşind să spună cu 
exactitate câţi ani are. Răspunsul ei a fost 
unul ambiguu şi imprecis. De asemenea, a 
oferit răspunsuri eronate şi la întrebarea 
care viza culoarea ochilor, denumind o 
culoare greşită şi la întrebarea care se 
referea la statutul lui, dacă este elev la 
şcoală în clasa a întâi, întrebare la care 
acesta a răspuns cu „da”, iar apoi s-a 
corectat. Această probă a urmărit 
comprehensiunea întrebărilor şi 
capacitatea copilului de a înţelege şi de a 
răspunde la aceste întrebări. Copilul a dat 
dovadă de faptul că înţelegea contextul 
întrebării însă din cauza dificultăților de 
orientare temporală, oferea răspunsuri 
greșite. 

Pentru proba de repovestire după imagini 
s-au folosit patru imagini care ilustrau 
scene din povestea „Capra cu trei iezi”. În 
descrierea imaginilor copilul a folosit 
propoziţii scurte şi propoziţii cu o singură 
expansiune. Propoziţiile folosite de către 
copil pentru a descrie imaginile au fost: 
„Capra pleacă. Iezii sunt speriaţi. Aicea 
pleacă.”; „Lupul mănâncă iedul.”; „Iedul 
plânge.”; „Capra se răzbună. Dă să 
mănânce la lup. Capra este nervoasă.” 

Prin această sarcină se evidențiză 
abilitățile lexico-sintactice limitate, 
precum și capacitatea redusă de descrie o 
imagine în detaliu. Propoziţiile folosite de 
acesta se rezumau la un singur predicat şi 
doar unele conţineau o expansiune.  

Proba a 4-a şi a 5-a din această scală se 
referea la pronunţie şi presupunea 
pronunţarea de către subiect a unor 
perechi de sunete minimale şi la 
pronunţarea fonemelor T-D, F-V, P-B, C-
G, S-Ş, L-R. La această probă copilul a 
pronunţat greşit cuvintele care conţineau 
sunetul „r” pe care l-a înlocuit cu „l”, care 
conţineau sunetul „t” pe care l-a înlocuit 
cu „d” şi la sunetul „ş” pe care avea 
tendinţa să îl pronunţe „s”. Erorile la 
sunetul „t” şi la sunetul „ş” s-au întâlnit 
doar la câteva dintre perechile minimale 
şi nu la toate, la unele sunetele „t, d, s, ț, 
ş” au fost pronunţate incorect. Însă 
sunetul „r” era înlocuit cu „l” în toate 
perechile de sunete minimale în care 
cesta apărea. 

Proba a 6-a conţinea câteva imagini care 
ilustrau anumite obiecte, iar copilul 
trebuia să aleagă cuvântul corespunzător 
imaginii din trei variante. Pentru această 
probă i s-a arătat copilului imaginea şi i s-
au citit cele trei cuvinte, cuvinte care erau 
apropiate din puctul de vedere al 
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pronunţării. La această probă copilul nu a 
întâmpinat nici o dificultate, iar 
răspunsurile au fost corecte la toate 
imaginile prezentate. 

La proba 7 copilul trebuia să aleagă 
cuvântul sau sintagma corespunzătoare 
imaginii date care la rândul ei era 
integrată într-o propoziţie. Imaginea 
făcea referire la plural, singular, la culori, 
la acţiuni, cifre, stare emoţională, la 
denumirea zilelor săptămânii. Din toate 
propoziţiile prezentate copilul a ales 
varianta corectă în marea majoritate a 
propoziţiilor. Dificultatea şi eroarea a fost 
întâlnită la propoziţia care făcea referire 
la orientarea temporală şi anume să 
identifice ce zi a săptămânii corespunde 
momentului în care se află. Subiectul a 
fost testat pentru a verifica dacă cunoaşte 
zilele săptămânii şi la întrebarea „Care 
sunt zilele săptămânii?” a avut nevoie să i 
se spună prima zi a săptămânii pentru a 
putea să le numească.  

La anexa 8 care conţinea un subtest 
pentru scris-citit, care presupunea citirea 
de către examinator a unui text scurt pe 
baza căruia copilul trebuia să decidă dacă 
propoziţiile spuse de către examinator 
corespund sau nu textului. La acest 
subtest s-au întâmpinat dificultăţi 
majore, copilul nereuşind să reţină datele 
din text, prin urmare nu reuşea să 
stabilească dacă propoziţia spusă de 
examinator este una falsă sau adevărată şi 
s-a recurs la renunţarea aplicării acestui 
subtest. 

Proba cu numărul 9 s-a dovedit a fi cu un 
grad mare de dificultate, acesta nereuşind 
să încadreze răspunsul corect prin 
selecţia literelor, semnelor de punctuaţie 
şi a formelor gramaticale corecte 

(utilizarea pluralului, grafia cu „î”, „â”, 
despărţirea în silabe). 

La proba 10, care a constat în evaluarea 
capacităţii de completare a cinci 
propoziţii lacunare, copilul a dat 
următoarele exemple: 1. Andrei are un 
creion. 2. Paula a primit caduori multe. 3. 
Eu vreau să plec a casă. 4. Casa este foarte 
departe. 5. verisorul a venit la noi. Se 
constată răspunsurile simple pe care 
copilul le oferă grafic, utilizarea greşită a 
diftongului „ou”, despărţirea prefixului „a” 
de rădăcina „casă”, lipsa majusculei şi 
înlocuirea grafemului „ş” cu „s”. 

La ultima subscală, copilul descrie cele 
cinci instantanee grafice astfel: „fetiţa 
spală mărul. Mama găteste. Copii se 
joacă. pisica toarme dusă. băiatul este la 
medic.” Analizând răspunsurile date de 
către copil, se pot preciza următoarele 
tipuri de erori: lipsa majusculei, 
înlocuirea grafemului „ş” cu „s”, „d” cu „t”, 
grafia cu doi „i” în loc de trei. 

Scala Webster  

Au fost aplicate subiectului toate cele trei 
scale cu subscalele aferente lor. 
Rezultatele obţinute la cele trei domenii 
sunt schematizate astfel: 

 

Tabelul 1. Rezultate scala Wester: 
domeniul comunicarea 

Subdome
nii F

U
N

 

IN
T

 

U
A

R
 

R
E

C
 

E
X

P
 

C
L

A
 

D
A

C
 

S
M

N
 

Nivel de 
dezvoltare 

39 24 21 50 32 33 12 19 
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Tabelul 2. Rezultate scala Wester: 
domeniul strategii de învăţare 

Sub
dom
enii P

R
O

 

C
T

A
 

C
IT

 

S
C

R
 

O
T

G
 

S
C

M
 

A
N

R
 

M
A

T
 

C
U

N
 

ÎN
D

 

N
iv

el
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e 

d
ez

vo
lt

ar
e 

- 3 18
 

18
 

31
 

23
 

37
 

19
 

19
 

11
 

Tabelul 3. Rezultate scala Wester: 
domeniul dezvoltarea socială şi 

emoţională 

Subdomenii AUT MSJ MED ECO 

Nivel de 
dezvoltare 

40 18 28 3 

Comunicarea funcţională reflectă faptul 
că subiectul participă ca „vorbitor” şi 
„receptor” în activitatea de grup mic, cu 
copii sau cu adulţi familiari, susţine o 
conversaţie formată din 10 replici, 
răspunde la întrebări legate de o temă 
familiară, dar utilizează un număr limitat 
de cuvinte. Copilul se implică voluntar în 
jocurile imaginative de grup, răspunde 
verbal sau prin semne, îşi cunoaşte și 
respectă rândul în conversaţie, vocalizând 
sau făcând semne la momentul potrivit. 
Are un vocabular sărac de cuvinte, 
utilizează propoziţii formate din 2-3 
elemente, dar foloseşte pluralul, 
pronumele, forma negativă a verbelor. 
Subiectul poate să-şi concentreze atenţia 
asupra unei sarcini dar nu mai mult de 10-
15 minute, ca urmare este atent la cadrul 
didactic, dar cu frecvente întreruperi. 
Acesta înregistrează un nivel scăzut de 
dezvoltare la subdomeniile de citire, 
scriere, concepte matematice. În ceea ce 
priveşte scrierea de mână, copilul 
realizează modele repetitive, diferite 

simboluri grafice preliminarii scrisului, 
copiază litere de mână, cuvinte, 
propoziţii simple, lasă spaţii relativ 
constante între literele din cuvânt, 
realizează corect închiderea literelor, dar 
nu stăpâneşte regulile de scriere corectă 
din punct de vedere gramatical. În 
legătură cu sfera matematicii, 
demonstrează cunoaşterea vecinilor 
fiecărui număr până la zece, numără până 
la 100, dar nu realizează operaţii de 
adunare şi de scădere decât până la 10 
(fără suport concret) și fără trecere peste 
ordin. Subiectul prezintă independenţă în 
activităţile de îmbrăcare, hrănire şi 
îngrijire, precum şi în ceea ce priveşte 
realizarea igienei corporale; 
conştientizează relaţia dintre un anumit 
tip de eveniment şi alegerea unui tip de 
îmbrăcăminte; are cunoştinţe despre 
modul în care se prepară anumite feluri 
de hrană. Copilul poate fi lăsat singur 
doar în spaţii familiare întrucât nu deţine 
maturitatea socială de a interacţiona cu 
copii sau adulţi nefamiliari lui. Deţine 
cunoştinţe legate de schema corporală, de 
orientare şi organizare spaţială, însă nu şi 
de orintare şi organizare temporală. De 
asemenea, are un bagaj minim de 
cunoştinţe despre mediu, iar în ceea ce 
priveşte utilizarea banilor, acesta ştie că 
sunt folosiţi pentru a procura diverse 
lucruri, precum şi faptul că există preţuri 
diferite pentru lucruri diferite. 

Discutarea rezultatelor: rezultatele 
testelor administrate evidenţiază faptul că 
fetița are achiziții necorespunzătoare 
vârstei sale mentale, iar pe acest fond este 
afectată şi vorbirea atât la nivel fonetico-
fonologic, unde pronunţarea sunetului “r” 
care este substituit cu sunetul “l”, sunetul 
“ş” care este înlocuit cu sunetul “s”, ”ţ”, 
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„ce”, uneori sunetul „t” cu „d”, cât şi la 
nivel morfo-lexical, sintactic şi pragmatic. 

Sumarizând rezultatele probelor aplicate 
subiectului R.A. şi datele din fişa de 
observaţie, se pot formula următoarele 
concluzii în ceea ce priveşte achiziţiile 
sale subdezvoltate: 

La nivelul limbajului verbal oral: 

 dezvoltarea greoaie a vorbirii: a 
vocabularului şi a capacităţii de 
exprimare; învaţă greu cuvinte noi, 
nume, expresii, cuvintele nou învăţate 
nefiind integrate în vocabularul activ; 
slabă capacitate de alcătuire a 
propoziţiilor; 

 tulburări de articulare: probleme de 
articulare și coarticulare a sunetelor 
(„ş”, „r”, „t”);  

 dificultăţi lexico-semantice: se 
întâmplă foarte frecvent să nu îşi 
amintească unele cuvinte în timpul 
vorbirii, utilizarea limbajului nu este 
corectă, înlocuieşte unele cuvinte cu 
expresii ca „lucrul acesta”; vorbeşte 
incorect din punct de vedere 
gramatical: 

 dificultate în înţelegerea vorbirii: un 
text citit sau povestit nu îi captează 
atenţia; îi produce greutăţi extragere 
ideii centrale dintr-un text, nu înţelege 
relaţiile din text, nu poate povesti 
conţinutul; 

 calitatea vocii: are o voce relativ 
funcțională, marcată de un nivel redus 
al intensității. 

 prezintă dificultăţi în folosirea 
ritmului şi accentului care se observă 
mai ales în recitarea unor fragmente 
din poezii, dar și în vorbirea spontană. 

La nivelul percepţiei vizuale: 

 tulburarea abilității de diferenţiere 
vizuală: dificultăţi de recunoaştere a 
formelor diferite, uneori a direcţiilor; 

 tulburarea abilității de analiză vizuală: 
nu are o strategie de copiere; 

 dezvoltarea slabă a coordonării ochi-
mână; 

 tulburări de seriere: are probleme în 
percepţia secvențialului, în 
reproducerea unui şir de mişcări; 
învaţă greu ordinea zilelor săptămânii, 
ale lunilor anului; nu reuşeşte să 
execute corect mişcări mai complexe; 
nu poate planifica şi urmări ordinea 
activităţilor sale.  

La nivelul orientării temporale 

 demonstrează unmanagement 
defectuos al timpului, deseori îşi lasă 
sarcinile neterminate. 

La nivelul atenţiei 

 prezintă tulburări ale atenţiei, are 
dificultăți de concentrare a atenţiei; 
atenţia îi este distrată uşor de zgomote 
exterioare; obosește uşor. 

La nivelul memoriei:  

 tulburări ale memoriei auditive: 
memorează greu, reţine greu mai 
multe instrucţiuni, are o memorie 
slabă a textelor, uită repede ceea ce i 
se spune, reţine inexact un text dictat; 

 tulburări ale memoriei vizuale: reţine 
forme, figuri doar după multe repetiţii 
şi le uită repede. 

La nivelul lexiei: 

 copilul citeşte lent, pe silabe sau pe 
litere în gând apoi cu voce tare, 
confundă literele „ş-s, ţ, ce”, „r-l”, 
uneori „t-d”; omite sau adaugă litere, 
silabe; nu citeşte toate literele din 
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cuvânt, ci încearcă să ghicească 
cuvântul, se pierde uneori în 
urmărirea textului în timpul citirii; 

 înţelege parţial conţinutul unui text; 
are majore dificultăți în a povestesti 
conţinutul textului citit, are nevoie de 
ajutor pentru recunoaşterea relaţiilor 
de la nivelul textului. 

La nivelul grafiei: 

 confundă, omite sau adaugă litere, 
scrie cuvinte legate, scrie prefixul sau 
sufixul separat de cuvânt, scrie cuvinte 
fără sens pe baza asemănărilor 
fonetice, uită să pună semnele 
diacritice, desparte incorect cuvintele 
în silabe; litere deficitare T, C, F, S, L, 
Ă, Ț, Î, Â, D, R, J, T, H, X, K, toate 
grupurile de litere sau grupurile 
consonnatice; 

 scrie greu, lent, incorect după dictare; 
copiază deficitar textul scris pe tablă; 

 nu utilizează în scriere regulile 
gramaticale învăţate; alcătuirea de 
propoziţii este deficitară. 

La nivel de calcul matematic: 

 întâmpină greutăţi în efectuarea celor 
două operaţii de bază: adunarea şi 
scăderea fără trecere peste ordin 
(înmulţirea şi împărţirea sunt aproape 
imposibil de realizat); calculează greu, 
nesigur; nu reţine regulile matematice; 

 efectuează greu calcule mintale 
(numai în concentrul 0-10); 

 noţiunea de cantitate nu este formată. 

III. Recomandări 

Intervenţia psihopedagogică trebuie să 
vizeze corectarea tulburărilor de 
pronunție precum şi însuşirea citit-
scrisului și a calculului. Pentru a interveni 
în mod optim este important ca 

activităţile ce se vor realiza cu A. să 
stimuleze activitatea cognitivă prin 
exerciţii captivante și jocuri atractive. 
Astfel, vor fi luate în considerare 
următoarele obiective principale: 
dezvoltarea şi antrenarea exprimării 
orale, dezvoltarea abilităţilor de analiză şi 
sinteză fonologică, atenuarea deficitului 
de atenţie prin diverse activităţi atractive 
şi folosirea recompenselor, dezvoltarea 
capacităţii de orientare şi organizare 
temporală.  

Concluzii  

Dacă ne referim la faptul că din 
complexul de fenomene încadrate în 
categoria tulburărilor instrumentale fac 
parte dislaliile, dislexiile, disgrafiile, 
disortografiile și discalculiile, din 
cunoașterea factorilor etiopatogeni se pot 
desprinde elemente de specificitate 
privitoare la aceste tipuri de tulburări. 

Botez (1996) afirmă faptul că există 
odiferență de specializare interemisferică 
după cum urmează: 

 focalizarea funcțiilor caracteristică 
pentru emisfera cerebrală stângă 
pledează pentru integrarea unor 
unități similare și, în consecință, ar 
avea funcția de specializare a acelor 
comportamente care necesită un 
control senzoriomotor fin (limbajul și 
activitățile manuale); 

 reprezentarea difuză a funcțiilor 
elementare în emisfera cerebrală 
dreaptă ar sta la baza integrării unor 
unități disimilare, de unde rezultă că 
funcția acestei emisfere cerebrale este 
aceea de specializare a 
comportamentelor care necesită o 
coordonare a deverselor modalități 
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senzoriale, cum ar fi, de exemplu, 
spațiul.  

Tulburările de lateralizare, desemnate 
prin termenul de „dislateralitate” de 
psihiatrul american Orton (1937, p. 182) 
reprezintă „complexul de tulburări 
consecvent reeducării forţate a stângăciei, 
cât şi acţiunea de contrariere a 
senestralităţii la copil”. Contrarierea 
lateralităţii îşi găseşte expresia la 
stângacii care învaţă să scrie cu mâna 
dreaptă a unor erori tipice, deformări ale 
literelor, scris ca în oglindă şi inversări ale 
succesiunii literelor în cuvinte, dublări, 
neregularităţi dimensionale, devieri labile 
ale unghiului de înclinaţie în succesiunea 
literelor. 

La aceste erori se adaugă şi o altă serie ce 
ţine de modul de organizare pe plan 
interen a elementelor componente ale 
cuvintelor. Menţionăm aici îndeosebi 
omisiunile, substituirile, metatezele şi 
contopirile. Omisiunile pot afecta oricare 
din sunetele şi corespunzător literele 
dintr-un cuvânt. Totuşi, cel mai frecvent 
ele se extind asupra sunetelor finale, 
asupra diftongilor şi triftongilor 
(„ea,oa,eau” etc.); ele apar într-o 
proporţie însemnată, mai ales, la 
grupările bi- şi triconsonantice ca de 
pildă: „mn, cr, şt, rg, ltf, ltm, str”. La 
rândul lor, substituirile pot fi de cele mai 
variate tipuri. Cele mai frecvent întâlnite 
sunt următoarele: „c-g; f-v; ş-z; s-z; t-
d; m-n; e-i; b-p; ghe-ge sau gi; ci-
gi sau ţi; ce-ci” etc. Metatezele apar, 
deasemenea, într-o proporţie 
semnificativă. Ca şi substituirile, ele nu au 
un caracter exclusiv putând fiind întâlnite 
în oricare cuvânt, dar frecvenţa cea mai 
mare o înregistrează cuvintele polisilabice 
care conţin grupuri compacte de 

consoane şi vocale. În sfârşit, contopirile 
au un procent mai mic de producere, 
decât celelalte categorii de erori 
menţionate mai sus.  

Literatura francofonă și apoi cea 
anglosaxonă se preocupă în mod deosebit 
de influența dificultăților perceptiv-
motrice asupra învățării (learning-
disabilities) și de deficitele de maturizare 
neurobiologică considerate perturbări 
primare, introducând denumirea minimal 
brain disfunction. Prin conceptul astfel 
stabilit se face trimiterea atât la 
înzestrarea copilului din punct de vedere 
al motricității, cât și la utilizarea acesteia, 
pentru a răspunde exigențelor vieții 
școlare. 

Autorii optează pentru existența a două 
tipuri de tulburări instrumentale, pe care 
le rezumă la: 

 tulburările limbajului oral și ale celui 
scris; 

 dificultățile psihomotorii (Waber, 
Bernstein, 1994; Wacjman, 1997). 

Cercetătorii apreciază că aceste tulburări 
funcționale se exprimă într-un registru 
mai larg. Klees-Delange (1977) denumește 
acest tip de tulburări prin sintagma „dis-
practo-gnozie”, care se exprimă prin 
perturbări simultane din domeniile 
instrumentale: 

 perceptive (gnozice); 

 psihomotorii (praxice); 

 perturbări ale limbajului; 

 tulburări ale atenției (hiperactivitate 
motorie și psihică). 

Astfel, nu pot fi contestate consecinţele 
tulburărilor instrumentale în activitatea 
de învăţare a citit-scrisului, a numeraţiei 
şi a calculului. Dificultăţile în citire şi 
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scriere (dislexie şi disgrafie) ca şi cele 
întâmpinate în calcul (discalculie) nu 
trebuie să fie considerate normale şi 
trecătoare, ele reprezentând adesea 
exteriorizarea pedagogică a tulburărilor 
instrumentale. 
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Particularități ale limbajului la elevii cu ADHD 

Angela VEREŞEZAN1 

Abstract 

This article presents aspects of cognitive functioning in children with ADHD and how the cognitive 

deficits influence the language skills. The symptoms of this affection have a negative influence on the 

process of acquiring and developing of language abilities. The hiperactivity, the lack of attention, the 

weak impulse control, the meager capacity to inhibit the prepotent answers, the weak organizing skills, 

the time and effort management problems trigger, in time, disturbances in higher language functions. 

These disturbances signify a weak capacity of configuration in the field of perception, of organization and 

orientation in space and time, difficulties of phonological processing, of working with symbols and in 

categorial processing of concepts, poor analysis and synthesis abilities, deficits of working memory. All 

these difficulties that are specific for a student with ADHD interact and lead to associated learning 

disabilities, including difficulties in leaning the written language. An intervention for this type of 

difficulties will not be efficient without comprising the main aspects that are deficient in the field of 

cognitive functioning  

Keywords: words: attention deficit hyperactivity disorder, cognitive deficits, speech language 

impairments, reading and writing disorders, learning disabilities. 

 

Introducere  

Sindromul de deficit atenţional şi 
hiperactivitate este una dintre cele mai 
studiate tulburări specifice copilăriei și 
totodată destul de controversată. 
Termenul oficial utilizat pentru a 
desemna această tulburare este în engleză 
Attention Deficit with Hyperactivity 
Disorder-ADHD, în românește tulburare 
cu deficit de atenție și hiperactivitate 
(American Psychiatric Association, 2013), 
denumirea fiind supusă unor modificări 
succesive, în funcție de aspectele pe care 
cercetările științifice puneau accentul la 
un moment dat. 

Un important factor ce determină natura 
controversată a acestui sindrom este 
faptul că simptomele nu se constituie în 
comportamente distincte ușor de 
delimitat ci se caracterizează printr-o 
serie de comportamente 
necorespunzătoare, care apar mai 

frecvent decât în cazul celorlalți indivizi 
și care pot determina disfuncții 
semnificative (Mark, Wolraich, 2006). 

Sindromul atenției deficitare este definit 
prin prisma celor trei simptome 
principale: slabă capacitate de menținere 
a atenției, impulsivitatea și 
hiperactivitatea, însă cele trei deficite 
majore au fost reduse în timp la două, 
impulsivitatea și hiperactivitatea fiind 
considerate un singur deficit, ce decurge 
dintr-o dificultate generală a 
comportamentului inhibitiv (Barkley, 
1990). 

De-a lungul timpului, simptomele de 
bază ale acestui sindrom s-au menținut, 
în timp ce criteriile diagnostice specifice 
s-au modificat, în funcție de modificările 
conceptuale paradigmatice. Acest lucru a 
avut un impact asupra ratelor de 
prevalență raportate, care variază de la 1% 
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la 14% (Brown et al., 2001), deși în APA 
acestea se încadrează între 3% și 5%.  

ADHD este o tulburare eterogenă, cu 
baze neurobiologice, în cazul căreia 
factori etiologici diferiți pot determina 
apariția unor simptome similare. Chiar 
dacă au fost inițiate o multitudine de 
cercetări menite să investigheze cauzele 
care duc la apariția ADHD-ului, o cauză 
precisă a acestui sindrom rămâne în 
continuare neclară, nespecificată 
(Durston, 2003). 

În DSM-5, ADHD este inclus în secțiunea 
tulburărilor neurodevelopmentale, mai 
degrabă decât a fi grupat cu tulburările 
disruptive de comportament, tulburarea 
de conduită sau comportament opozant-
sfidător. Comparativ cu ediția precedentă, 
DSM-5 aduce unele modificări în raport 
cu criteriile diagnostice specifice acestui 
sindrom, acestea fiind mult mai bine 
adaptate nivelului de vârstă, aspect care 
constituie un avantaj pentru 
diagnosticarea adolescenților sau 
adulților (APA, 2013). 

Sistemul de resurse cognitive la elevii cu 

ADHD 

ADHD este o tulburare pervazivă, de tip 
neurobilogic, copiii diagnosticați cu 
această tulburare manifestând frecvent 
dificultăți în menținerea atenției, a 
efortului susținut, reglarea activității 
motorii, organizarea și finalizarea 
sarcinilor, dificultăți care se păstrează și 
la vârsta adultă. În consecință, aceștia 
înregistrează dificultăți majore în mediul 
școlar și social, concretizate frecvent sub 
forma tulburărilor comportamentale sau 
a dificultăților școlare (DuPaul &Stoner, 
2003). 

În comparație cu elevii de aceeași vârstă, 
elevii cu ADHD sunt mult mai 
susceptibili de a dezvolta dificultăți de 
învățare, de a repeta clasa, de a fi 
orientați spre învățământul special sau de 
a beneficia de sprijin educational 
(Faraone et al., 1993). 

Este cunoscut faptul că manifestările 
cognitive și comportamentale ale copiilor 
cu ADHD nu pot fi reduse doar la 
hiperactivitate, neatenție ori slabă 
inhibiție, fiind frecvent asociate cu o 
gamă largă de deficite cognitive, mai ales 
în domeniul funcționării executive și al 
autoreglării (Barkley, 1997). 

Dificultățile de la nivelul funcțiilor 
executive reprezintă așadar o 
caracteristică comună a elevilor cu 
ADHD. Conceptul de funcții executive 
desemnează o serie de procese cognitive 
implicate în activități precum 
monitorizarea comportamentului și a 
consecințelor sale, menținerea sau 
modificarea cursului unei acțiuni în 
funcție de feed-back-ul primit, detectarea 
și corectarea erorilor, inhibiția unor 
răspunsuri habituale, toate acestea având 
rolul de a superviza învățarea și de a-i 
conferi acesteia coerență și flexibilitate 
(Anderson, 2000 apud Mih, 2010). 

Barkley (1997) este unul din cercetătorii 
care au stabilit un model explicativ al 
dificultăților de la nivelul funcțiilor 
executive asociate deficitului atențional 
cu hiperactivitate. Autocontrolul 
constituie baza modelului său, autorul 
afirmând că principala dificultate a 
persoanelor cu ADHD este slaba 
capacitate de autoreglare. În acest sens, 
înlăturarea dificultăților privind inhibarea 
comportamentală ar permite buna 
funcționare a celor patru funcții executive 
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identificate de acesta: memoria de lucru 
nonverbală, interiorizarea limbajului 
(memoria de lucru verbală), 
autocontrolul afectului, motivației, veghii 
și reconstituirea. 

Brown (2008) s-a ocupat, de asemenea, cu 
descrierea funcțiilor executive la subiecții 
cu ADHD. El împarte aceste funcții în 
șase clustere şi anume: 

 organizarea, prioritizarea şi activarea 
sarcinii; 

 concentrarea, susţinerea şi schimbarea 
atenţiei în cadrul sarcinii; 

 reglarea vigilenţei, a efortului susţinut 
şi a vitezei de procesare; 

 managementul frustrării şi al afectelor; 

 utilizarea memoriei de lucru; 

 monitorizarea şi autoreglarea 
activităţii. 

Conform teoriei lui Brown (2008), fiecare 
cluster cuprinde funcții cognitive care se 
află într-o permanentă interdependență și 
continuă interacțiune. Acestea descriu 
așadar funcțiile executive ca un sistem de 
management al creierului, care operează 
într-un mod integrativ. Persoanele cu 
ADHD prezintă dificultăţi în cel puţin 
câteva din aspectele specifice fiecărui 
cluster. Aceste dificultăţi conduc la 
deficite atenţionale, întrucât aceşti 
indivizi întâmpină dificultăţi în 
organizarea şi începerea sarcinii de lucru, 
în a rămâne angajaţi şi vigilenţi în sarcina 
de lucru, în utilizarea memoriei de lucru, 
în automonitorizarea şi autoreglarea 
acţiunilor lor (Roşan, Bodea Haţegan, 
Anca, 2012, Roșan, 2013). 

Deficitele atenționale sunt cel mai des 
menționate printre simptomele elevilor 
diagnosticați cu ADHD. Atenția are un 
rol deosebit de important în funcționarea 

cognitivă și comportamentală a elevului, 
având o influență semnificativă asupra 
evoluției școlare și sociale a acestuia. Prin 
intermediul mecanismelor atenționale, 
informațiile relevante sunt separate de 
cele distractoare, nerelevante, făcând 
posibilă stocarea acestor informații în 
memoria de lungă durată.  

Alterarea funcțiilor atenționale perturbă 
procesarea informației și în același timp, 
restrânge capacitățile memoriei de lucru. 
Realizând o sinteză a modelelor 
explicative ale atenției, putem afirma că 
atenția este un proces complex, care 
implică la rândul său o serie de alte 
subprocese componente, și anume: 

 componenta de alertă (arousal) care se 
referă la starea de veghe și implicit la 
dispoziția de a procesa și reacționa la 
stimulii externi. Alerta tonică 
presupune oscilații normale, care apar 
pe parcursul zilei în timp ce alerta 
fazică permite o modificare a stării de 
alertă după un semnal de avertizare. 
Acest sistem de veghe este compus, la 
rândul său, dintr-un sistem inhibitor și 
un sistem activator. Copiii cu ADHD 
prezintă deficite la acest nivel în 
sensul că aceștia, fiind distrași de 
semnal, nu reușesc să proceseze corect 
informația prezentată. Persoanele cu 
ADHD prezintă greutăţi în a se 
mobiliza pentru rezolvarea unei 
sarcini, de a rămâne angajat în 
respectiva sarcină de lucru şi de a-şi 
concentra atenţia pe ceea ce au de 
făcut. 

 componenta selectivă care se referă la 
capacitatea subiectului de a răspunde 
în mod selectiv la un singur stimul 
(vizual sau auditiv), ignorând stimulii 
nerelevanți. Este vorba despre o 
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focalizare a resurselor atenționale 
asupra unei ținte particulare. În cazul 
copiilor diagnosticați cu ADHD se 
remarcă un deficit al alocării de 
resurse atenționale și cognitive în 
direcția stimulilor relevanți (Mih, 
2010). Aflați în contextul prezentării 
unor informații, acești elevi reușesc să 
surprindă doar o mică parte din 
mesajul transmis fără să desprindă 
ideea principală a acestuia. Frecvent ei 
își concentrează atenția și resursele 
energetice asupra unor aspecte 
irelevante, care nu conduc la 
soluționarea problemei, ci din contră 
îngreunează selectarea unor informații 
și strategii optime prin intermediul 
cărora ar putea rezolva și finaliza 
sarcina.  

 componenta atenției distributive se 
referă la împărțirea resurselor 
atenționale disponibile cu scopul de a 
realiza mai multe sarcini simultan. Ea 
implică, pe de o parte, monitorizarea 
sau procesarea simultană a mai multor 
surse de informații și pe de altă parte 
îndeplinirea concomitentă a mai 
multor sarcini. În cazul elevilor cu 
ADHD realizarea concomitentă a două 
sau mai multe sarcini este imposibilă 
sau mult îngreunată. Complementar, 
rezolvarea unei sarcini implică de 
obicei consumul mare de resurse, ceea 
ce determină micșorarea considerabilă 
a resurselor care ar trebui alocate celei 
de-a doua sarcini. 

 atenția susținută este relaționată de 
conceptul de vigilență și se referă la 
capacitatea de a menține un nivel 
atențional suficient pentru o perioadă 
de timp destul de lungă. Elevul cu 
ADHD întâmpină dificultăți de 
concentrare a atenției asupra unor 

sarcini neinteresante, prelungite, 
rutiniere, care implică efort 
intelectual. Lipsa de consecvență, 
abandonarea sarcinilor, dificultatea de 
a relua sarcina după o întrerupere, 
rezultate slabe în rezolvarea 
independentă, fără supraveghere a 
sarcinilor sunt, de asemenea, 
caracteristici comune ale elevilor cu 
ADHD (Roşan, Bodea Haţegan, Anca, 
2012, Roșan, 2013). 

 atenția executivă se referă la controlul 
voluntar sau la coordonare, care 
permit menținerea scopurilor pe 
termen lung, controlul eficacității unei 
strategii și modificarea acesteia dacă 
este necesar, schimbarea setului 
mental, control inhibitor, rezolvarea 
conflictului, detectarea erorilor și 
alocarea de resurse atenţionale. Este 
demonstrat faptul ca persoanele care 
prezintă ADHD au probleme serioase 
legate de atenția executivă, în sensul 
că întâmpină dificultăți semnificative 
privind controlul voluntar și 
autoreglarea pe parcursul sarcinilor 
(Roşan, Bodea Haţegan, Anca, 2012, 
Roșan, 2013). 

Memoria de lucru (ML) constituie un alt 
aspect deficitar menționat în tabloul 
clinic al elevului cu ADHD. Conform lui 
Baddley, (2000) conceptul de memorie de 
lucru descrie partea activă și flexibilă a 
memoriei de lungă durată, constituită din 
acele informații pe care le activăm și cu 
care operăm la un moment dat, pentru a 
rezolva diferite sarcini mentale. Acest tip 
de memorie integrează mai multe 
subsisteme diferite (auditiv, verbal, vizual 
etc.), controlate de sistemul executiv 
central, care permit stocarea de scurtă 
durată a datelor, ceea ce înseamnă că, în 
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paralel, vor disponibiliza o parte din 
resurse pentru executarea unor operații 
complexe. ML are așadar un rol deosebit 
de important în rezolvarea sarcinilor 
cognitive complexe (cum ar fi învățarea, 
înțelegerea limbajului, rezolvarea de 
probleme, efectuarea de raționamente), 
care presupun stabilirea unor relații 
dinamice între informația nouă și 
cunoștințele stocate în memoria de lungă 
durată. Elevii cu ADHD au, în general, o 
memorie bună pe termen lung, însă au 
dificultăți în reproducerea și operarea cu 
informațiile proaspăt transmise. Ei au 
dificultăți în a reține anumite informații 
în minte pentru a putea fi ulterior 
procesate, uită cerințele sarcinilor pe care 
le au de rezolvat, uită să facă anumite 
lucruri, sunt dezorganizaţi în planurile şi 
acţiunile lor, au un management scăzut al 
timpului. Barkley, (1997) susține că 
memoria de lucru verbală ar fi esențială 
în dezvoltarea autocontrolului, în 
dezvoltarea raționamentului moral și a 
învățării regulilor. Copiii cu ADHD 
prezintă un deficit al interiorizării 
limbajului, ceea ce se traduce prin 
capacități reduse de control în ceea ce 
privește raționamentul moral, regulile și 
comportamentul, înțelegerea textului 
citit, rezolvarea unor sarcini lungi și 
complexe. 

Mecanismele de inhibare se referă la 
capacitatea individului de a controla 
comportamentul motor sau cognitiv. 
Inhibarea motorie implică reprimarea 
activității motorii, pe când inhibarea la 
nivel cognitiv înseamnă un 
control,,mental” al informațiilor 
procesate. Elevii cu ADHD manifestă 
dificultăți la acest nivel. Slabele capacități 
de inhibiție motorie pot avea 

repercusiuni negative asupra capacităților 
cognitive prin reducerea resurselor 
atenționale. Acești elevi manifestă 
frecvent dificultăţi la nivelul inhibiţiei 
răspunsului, controlului impulsurilor şi 
amânării gratificării. Adesea, elevul cu 
ADHD acţionează fără să gândească, este 
incapabil să-şi aştepte rândul într-o 
conversaţie, să tindă spre gratificări pe 
termen lung şi nu spre cele imediate sau 
să-şi inhibe reacţia imediată determinată 
de un context concret (Roşan, Bodea 
Haţegan, Anca, 2012, Roșan, 2013). 

Reglarea afectelor și a motivației 
reprezintă un alt capitol la care elevii cu 
ADHD întâmpină dificultăți. Frecvent, 
acești elevi sunt considerați imaturi din 
punct de vedere emoțional, datorită 
slabelor capacități de inhibiție a reacțiilor 
emoționale, de interiorizare a emoțiilor. 
Ei acționează adesea în mod impulsiv și 
manifestă rezistență scăzută la frustrare. 
În ceea ce privește implicarea în 
rezolvarea și finalizarea unei sarcini și 
adoptarea unor comportamente orientate 
spre scop este slab motivat, manifestă 
dificultăți în amânarea recompensei. În 
general, motivația este predominant 
extrinsecă, elevii cu ADHD tinzând să se 
axeze pe gratificare imediată  

(Raggi & Chronis, 2006).  

Metacogniția constituie un concept-
umbrelă, care se referă atât la 
cunoștințele legate de modul în care 
funcționează activitatea cognitivă, cât și 
la strategiile de reglare a acestei activități 
(Mih, 2010). Demersurile metacognitive 
implică analiza celor mai eficiente 
strategii, o planificare prealabilă a pașilor 
necesari pentru rezolvarea sarcinii, 
alegerea celor mai potrivite soluții, 
precum și o monitorizare a execuției. În 
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cazul elevilor cu ADHD se poate vorbi de 
slabe capacități, atât în ceea ce privesc 
cunoștințele metacognitive, cât și 
strategiile metacognitive, ca mijloace prin 
care elevii își organizează procesele 
cognitive. Astfel, elevii diagnosticați cu 
sindromul atenției deficitare cu 
hiperactivitate au dificultăţi în 
reprezentarea datelor problemei, în 
alegerea unor strategii eficiente, în 
planificarea etapelor de rezolvare, în 
depășirea obstacolelor întâlnite pe 
parcursul sarcinii, sunt mai puţin flexibili 
în abordarea problemelor situaţionale, 
sunt tentați să răspundă sub impulsul de 
moment. Frecvent acești elevi nu-și 
reglează activitatea în funcție de 
rezultatele obținute, nu ajustează 
strategiile în funcție de natura sarcinii, 
sunt incapabili să se reorienteze în 
sarcină, au dificultăți privind 
interiorizarea limbajului și implicit slabe 
capacități de realizare a unui discurs 
interior, prin care își pot gestiona 
procesele metacognitive. 

Particularități ale limbajului la elevii cu 

ADHD 

Frecvent, sindromului atenției deficitare 
cu hiperactivitate i se asociază și o serie 
de alte tulburări, cel mai adesea în sfera 
limbajului oral sau scris, precum și în 
sfera abilităților matematice. Aceste 
deficite ajung să fie atât de bine 
intercalate cu dificultățile proprii ADHD-
ului, încât este imposibilă o diferențiere 
între ele. 

Tulburările de atenție specifice elevilor cu 
ADHD determină un retard în 
dezvoltarea limbajului oral, atât din 
punct de vedere impresiv, cât și expresiv, 
aspect care își va pune amprenta și asupra 
devoltării limbajului scris. 

Copiii cu ADHD sunt ușor de distras, au 
capacități reduse în ceea ce privește 
memoria de lucru, reușesc greu să se 
concentreze, surprind cu greutate părțile 
esențiale ale unui mesaj, toate acestea 
conducând la înțelegerea deficitară a unui 
mesaj audiat sau citit. Ei manifestă 
frecvent probleme în comprehensiunea 
instrucțiunilor mai lungi sau a cerințelor 
complexe. Dificultățile întâmpinate în 
sfera limbajului impresiv se pot datora 
atât alocării necorespunzătoare a 
resurselor atenționale, insuficientei 
analize a informațiilor transmise, tratării 
superficiale a sarcinilor, stilulului cognitiv 
impulsiv, cât și unui vocabular insuficient 
dezvoltat în raport cu nivelul de vârstă. 
Slabele capacități ale memoriei de lucru 
concretizate în limitarea cantității de 
informații care poate fi înmagazinată și 
imposibilitatea operării cu aceste 
informații, contribuie semnificativ la 
apariția dificultăților legate de limbajul 
impresiv. 

Se remarcă o serie de tulburări ale 
limbajului și la nivel expresiv, în sensul că 
elevii cu ADHD au un mod particular de a 
vorbi: vorbesc mult și repede. Mulți 
autori atrag atenția asupra dificultăților 
survenite în comunicarea cu ceilalți ca 
urmare a impulsivității care îi 
caracterizează pe acești elevi. Copiii care 
prezintă ADHD întrerup frecvent 
conversația, schimbă des subiectul, se 
enervează atunci când nu reușesc să-și 
exprime nevoile și să se facă înțeleși. 
Lungimea medie a producției verbale este 
scurtă, enunțurile acestor elevi fiind în 
general pur informative. 

Green și Chee (2009), alături de câțiva 
specialiști în domeniul tulburărilor de 
limbaj au identificat și grupat în șase arii 
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diferite problemele fundamentale legate 
de limbajul copiilor cu ADHD: vorbirea 
lor deviază de la subiect, au dificultăți în 
prezentarea secvențială a informațiilor, 
comunicarea lor este în dezacord cu 
normele sociale, întâmpină dificultăți în 
înțelegerea instrucțiunilor lungi, rețin 
părți neadecvate dintr-un mesaj, au 
dificultăți în oferirea răspunsurilor la 
întrebări deschise. 

Copiilor cu ADHD le lipsesc sau sunt slab 
formate deprinderile de organizare, de 
planificare. Acest lucru se observă în 
cazul susținerii unui discurs, în 
comunicarea cu ceilalți, când limbajul lor 
își poate pierde consistența, subiectul 
conversației fiind abandonat în favoarea 
altuia. Problemele lor legate de selecția 
informațiilor îi face să se piardă în detalii 
și să piardă din vedere întregul context. 

Prezentarea secvențială, în ordine, după o 
structură logică a ideilor, este o adevărată 
provocare a elevilor cu ADHD. La 
sarcinile de acest tip ei pierd firul epic, au 
tendința de a povesti în dezordine un 
eveniment, au dificultăți în selectarea 
elementelor importante și omiterea 
elementelor secundare ceea ce face 
imposibilă comprehensiunea celor 
relatate. În limbajul spontan, acești copii 
demonstrează o lipsă de fluență care 
determină dificultăți în încheierea frazei. 

Copilul cu ADHD poate vorbi foarte bine, 
însă să comunice deficitar. El are 
dificultăți majore în ceea ce privește 
latura pragmatică a limbajului, în sensul 
că nu respectă rolurile într-o conversație, 
își întrerupe partenerul, nu reușește să-și 
controleze gesturile și tonalitatea în 
funcție de context. Acești elevi au, de 
asemenea, dificultăți în menținerea unei 
conversații cu dublu sens, nu-și pot regla 

conținutul mesajelor în funcție de nevoile 
și feed-back-ul oferit de ascultător (în 
funcție de mimică, gesturi), înțeleg greșit 
normele sociale. În adresarea unor 
întrebări sunt adesea prea duri și frecvent 
nu reușesc să mențină contactul vizual. 

O altă particularitate legată de limbajul 
copiilor cu ADHD este aceea că nu au 
răbdarea necesară pentru a asculta în 
întregime întrebările care le sunt 
adresate. În consecință răspunsurile lor 
vor fi inadecvate, datorită faptului că 
acești copii reacționează la partea cea mai 
puțin importantă din mesaj. Indivizii cu 
ADHD întâmpină greutăți semnificative 
în formularea unor răspunsuri elaborate, 
care necesită argumentare, gândire, 
planificare, analiză, extragerea unor 
concluzii. Frecvent, aceștia oferă 
răspunsuri scurte de genul:,,Nu 
știu”,,,Nu-mi aduc aminte”,,,Mă gândesc”. 

În ceea ce privește structura gramaticală 
și respectarea regulilor sintactice, elevii 
cu ADHD au dificultăți în realizarea 
acordurilor gramaticale, în surprinderea 
concordanței timpurilor, în elaborarea 
unor enunțuri dezvoltate, în respectarea 
topicii cuvintelor din propoziție. 

Utilizarea necorespunzătoare a 
elementelor suprasegmentale ale 
limbajului cum ar fi accentul, ritmul și 
intonația sunt alte particularități specifice 
elevilor cu ADHD. Slabele capacități de 
autoreglare precum și problemele legate 
de selectivitate contribuie la o slabă 
coordonare, control și adaptare a vorbirii 
la situația concretă de comunicare. 
Efectul utilizării acestor elemente 
suprasegmentale constă în configurarea 
unui anumit sens și a unei anumite 
semnificații, permițând totodată 
schimbarea acestora în funcție de 
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contextul comunicării (Anca, Hațegan, 
2008). Elevul cu ADHD are dificultăți atât 
în folosirea corectă a acestor elemente ce 
țin de limbajul expresiv, cât și dificultăți 
în sesizarea acestora în vorbirea celorlalți. 
Prin urmare, elevul cu ADHD nu va sesiza 
întotdeauna modificarea sensului și a 
semnificației mesajului în funcție de 
schimbarea intonației, a ritmului sau a 
accentuării cuvintelor. 

La nivel fonetic și fonologic elevii pot 
prezenta o serie de tulburări ce privesc 
localizarea sursei sonore, auzul 
fonematic, sinteza și analiza fonetică, 
localizarea fonemelor în cuvânt (inițial, 
median, final), simţul ritmic, diferenţiere 
auditivă a sunetelor surde de cele sonore 
în silabe și cuvinte, precum și a sunetelor 
cu punct de articulare apropiat. Toate 
aceste aspecte deficitare sugerează un 
deficit major în ceea ce privesc abilitățile 
de procesare fonologică, determinate de 
slabele abilități atenționale. 

Tulburările de pronunție, înlocuirea, 
omiterea unor sunete, tulburările de ritm 
și fluență pot fi de asemenea identificate 
în cazul elevilor cu ADHD. 

Multe studii asupra abilităților limbajului 
la copiii cu ADHD nu au reușit să facă 
distincția între cei care au doar ADHD și 
cei care pe lângă acest sindrom au și 
tulburări comorbide, fiind dificil să 
determine dacă dificultățile limbajului 
sunt o consecință a simptomelor 
sindromului sau constituie tulburări 
asociate. În particular, un număr 
substanțial din cei diagnosticați cu ADHD 
întrunesc criteriile pentru tulburări în 
sfera scris-cititului. Incidența acestor 
tulburări este citată ca fiind între 35% și 
50% din cazuri, ceea ce înseamnă că se 
manifestă la aproape jumătate din copiii 

cu ADHD. Studiile au arătat, de 
asemenea, că 90% din elevii cu ADHD 
manifestă o formă sau alta de insucces 
şcolar (Purvis, Tannock, 1997). Studiu 
publicat în 2001 în Pediatrics 
demonstrează că elevii cu ADHD sunt de 
5 ori mai predispuși la dificultăți în sfera 
scrisului decât cei care nu prezintă acest 
sindrom (Brown, Freeman, Perrin, Stein, 
Amler, Feldman et al., 2001). 

Dificultățile în achiziția și dezvoltarea 
deprinderilor de citit-scris sunt destul de 
comune la elevii cu ADHD, neatenția, 
hiperactivitatea și impulsivitatea jucând 
un rol considerabil în apariția acestora. 

Aspectele legate de dificultățile limbajului 
scris la elevii cu ADHD sunt prezentate în 
continuare, sub forma unor concluzii 
formulate în urma investigării și realizării 
unor studii de caz asupra unui număr de 
7 elevi cu ADHD, integrați în școala de 
masă. 

Actul lexic este o permanentă mișcare 
între decodare și prelucrare semantică. 
Citirea implică transformarea grafemelor 
în foneme, pe baza cărora ia naștere,,mica 
muzică a cuvintelor”, iar analiza 
acestui,,zgomot virtual” face posibilă 
atribuirea sensului (Ziegler, 2005 citat de 
Vianin, 2011). Elevul trebuie să devină 
conștient de această transformare a 
literelor în sunete, ceea ce înseamnă de 
fapt descifrare, decodificare, și că pornind 
de la aceasta pe baza discursului interior 
poate fi accesat sensul. Pentru realizarea 
eficientă a decodării, elevul trebuie să 
cunoască și să aplice cunoștințele legate 
de sistemul de scriere, să dețină bune 
abilități de procesare fonologică, un nivel 
corespunzător în ceea ce privește 
achizițiile lexicale și aptitudinile verbale. 
Elevul cu ADHD descodifică cu dificultate 
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cuvintele, având dificultăți semnificative 
în ceea ce privește corectitudinea, fluența 
și expresivitatea cititrii. Cele mai 
frecvente dificultăți întâmpinate la acest 
nivel sunt cele de tipul: adăugarea unor 
sunete la nivelul cuvintelor, atât la final 
cât și în interiorul cuvintelor, scanarea 
superficială a cuvântului, motiv pentru 
care omit silaba sau sunetul 
final,,,ghicirea” cuvintelor pe baza primei 
silabe sau al primului sunet, adăugarea 
unor cuvinte pe baza inferențelor făcute, 
prelungirea vocalelor la nivelul silabelor 
centrale, omiterea unor cuvinte sau chiar 
a unor rânduri întregi din textul citit, 
descifrarea cu greutate a cuvintelor mai 
puțin uzuale și pe cele plurisilabice. 
Deseori, citirea este însoțită de mișcări 
ale diferitelor segmente corporale, 
pauzele între cuvinte sunt mai lungi, 
frecvent acești elevi folosesc o voce 
scăzută, șoptită. 

Concentrarea atenției asupra decodificării 
conduce la o intonație necorespunzătoare 
cu ridicarea vocii la sfârșitul cuvântului, 
pauze dese, după fiecare cuvânt. Alte 
erori în raport cu actul lexic sunt cele de 
tipul substituirilor de litere, silabe, 
cuvinte ca urmare a similitudinilor de 
structură sau de sens. 

Citirea corectă a cuvintelor este o 
condiție de bază pentru a putea accesa 
sensul cuvântului respectiv. Lectura 
reprezintă de fapt un exercițiu de 
înțelegere. Citirea cu voce tare este 
diferită din punct de vedere cognitiv de 
citirea în gând. Prima se poate constitui 
ca un exercițiu de citire fluentă. Ziegler 
(2005) afirma faptul că activitatea 
cerebrală diferă la lectura în gând față de 
situația lecturii cu voce tare. Zonele 
activate atunci când citim cu voce tare 

sunt aproximativ aceleași ca și atunci 
când ascultăm un text citit de altcineva. 

Un prim pas pentru efectuarea unei citiri 
conștiente este clarificarea intenției 
cititorului, stabilirea unor obiective clare. 
Odată depășit nivelul cuvântului, elevul 
trebuie să cunoască scopul pentru care 
citește, fiind necesară conștientizarea 
faptului că cititul nu este un exercițiu de 
pronunție corectă, ci scopul lecturii este 
acela de a înțelege, de a descoperi mesajul 
transmis. Actul citirii trebuie precedat de 
o anticipare a sensului prin analiza 
ilustrațiilor care îl însoțesc, a titlului, a 
introducerii. În acest fel, se pot stabili 
niște ipoteze care se confirmă sau se 
infirmă după citirea textului. 

Comprehensiunea textului este facilitată 
de procesele de percepție și evocare. 
Elevii cu ADHD se orientează greu în 
text, au dificultăți în reținerea detaliilor 
desprinse, formulează lacunar și eronat 
răspunsuri la întrebările legate de 
conținut, chiar dacă textul propus este 
unul cunoscut. Povestirea textului se face 
haotic, fără respectarea ordinii 
cronologice a faptelor și întâmplărilor, cu 
omiterea frecventă a unor aspecte 
esențiale. 

O bună stăpânire a limbajului scris 
înseamnă trecerea de la planul fonetic la 
cel grafic, însușirea scrierii realizându-se 
pe baza citirii, relația fiind valabilă și în 
sens invers. Privite din perspectiva 
execuției motorii, a proceselor 
intelectuale, afective, motivaționale și 
atitudinale cele două tipuri de abilități se 
aseamănă, fiecare antrenând însă în grade 
diferite aspectele menționate. 

Formarea unor deprinderi de scriere 
caligrafică, estetică, cu executarea corectă 
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a semnelor grafice implică pe lângă 
exersarea motricității fine, coordonarea 
motorie, orientare în spațiul grafic și 
cunoașterea regulilor de așezare în pagină 
și de utilizare a convențiilor limbajului 
scris. 

Din punct de vedere al execuției motorii, 
scrisul elevilor cu ADHD prezintă 
următoarele particularități: 

 execuție imprecisă a grafemelor, cu 
omiterea sau adăugarea unor elemente 
grafice suplimentare; 

 litere inegale, îngrămădite, în general 
supradimensionate; 

 aglomerări ale unor cuvinte; 

 atitudinea neobişnuită a corpului, 
braţului, încheieturii mâinii;  

 orientarea greşită în foaia de hârtie;  

 un mod necorespunzător de a ţine 
creionul, stiloul; scris crispat, încordat, 
cu mişcări bruşte.  

Scrierea după dictare alături de 
compunerea de texte relevă cel mai bine 
dificultățile privind abilitățile grafice ale 
acestor elevi. Aceste probe confirmă 
dificultățile elevilor cu ADHD privind 
conștiința propoziției, a cuvântului, 
silabei sau chiar a fonemului. La scrierea 
după dictare, când mesajul este transmis 
exclusiv verbal, elevii au dificultăți în 
delimitarea enunțului, în ciuda utilizării 
unei intonații corespunzătoare. Frecvent 
acești copii sunt incapabili de a marca 
finalul enunțulului, îmbină sau 
segmentează inadecvat cuvintele, nu 
utilizează sau utilizează neadecvat 
semnele de punctuație, nu sesizează 
trecerea la o altă idee, astfel încât nu 
respectă alineatele. Regulile gramaticale 
sunt frecvent încălcate, în sensul că elevii 

nu realizează acordul dintre subiect și 
predicat, adjectiv și substantiv.  

Atunci când este vorba despre dictare, ca 
o situaţie şcolară clasică, mai riguroasă, 
elevul este mai atent, mai preocupat de 
respectarea regulilor privind aşezarea în 
pagină, scrierea estetică, ortografie şi 
punctuaţie. La o sarcină de redactare 
spontană, liberă a unui text, 
autocontrolul este minim, elevul 
dezvăluind dificultăţile sau aspectele mai 
puţin stăpânite legate de actul grafic. La 
acest nivel se evidențiază o serie de 
dificultăți, și anume: confuzia grafică a 
literelor m-n, b-d, n-u, a-o, a-ă; h-f; 
confuzii între consoanele surde și cele 
sonore: t-d, c-g, ș-j, p-b; confuzii la 
nivelul grupurilor de litere învățate; 
inversiuni de litere (la-al); adăugiri de 
litere la nivelul cuvintelor; utilizarea 
necorespunzătoare a majusculei; scrierea 
incorectă a cuvintelor care conțin sunetul 
m înainte de p sau b, litera x; scrierea 
incorectă a ortogramelor învățate; a 
cuvintelor care conțin diftongi sau 
triftongi; dezacorduri gramaticale. 

În ceea ce privește conținutul textelor 
alcătuite, se poate remarca stilul oral 
comunicațional, transpunerea în scris a 
limbajului cotidian, lipsa conectorilor 
gramaticali, repetarea unor enunțuri sau 
expresii, dezacorduri gramaticale.  

Structurarea haotică a textului, fără a 
respecta părțile unei compuneri 
(introducere, cuprins și încheiere), 
generalizarea conjuncției și enunțurile 
scurte, superficiale, folosirea 
preponderentă a unor cuvinte uzuale, 
lipsa capacităților imaginative constituie 
alte aspecte deficitare cu care acești elevi 
se confruntă. 
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Lipsa atenției, hiperactivitatea și 
impulsivitatea sunt principalele 
particularități ale elevului cu ADHD, 
particularități care își pun semnificativ 
amprenta asupra reușitei lor școlare. 
Frecvent, comportamentul copilului cu 
ADHD se caracterizează prin agitație 
psihomotorie, eşec în finalizarea 
sarcinilor, incapacitatea de a-și controla 
impulsurile, spam atenţional redus, 
subminarea autorităţii şi distractibilitate. 
Tulburările comportamentale 
influențează negativ performanţele 
școlare ale elevilor cu ADHD, constituind 
reale obstacole în procesul de 
predare/învăţare. Formarea și 
consolidarea unor deprinderi 
corespunzătoare nivelului de vârstă este 
puternic influențată de aceste aspecte.  

Simptomele acestui sindrom corelate cu 
deficitele înregistrate la nivelul funcțiilor 
executive au implicații directe în apariția 
unor probleme școlare la această 
categorie de elevi. Aceste probleme 
depășesc comportamentele disruptive 
manifestate în sala de clasă, 
concretizându-se în dificultăți în 
realizarea temelor, slabe capacități de 
înțelegere a materialelor de învățare, 
slabe deprinderi de studiu, slabe 
deprinderi grafice, rezultate slabe la 
probele de evaluare, eșec privind citirea 
cu atenție a cerințelor, executarea în 
grabă a sarcinilor de lucru, incapacitatea 
de a realiza proiecte pe termen lung. În 
acest context se poate vorbi de apariția 
unor dificultăți de învățare, inclusiv 
dificultăţi de citit-scris, ca o consecință a 
tulburărilor din cadrul sindromului. 

Frecvent, eșecul elevilor cu ADHD se 
concretizează prin incapacitatea acestora 
de a învăța, de a utiliza resursele 

intelectuale și cognitive în mod eficient. 
În cazul acestor elevi exersarea unor 
deprinderi nu este suficientă. Ei au nevoie 
de a fi învățați să învețe, fiind necesară 
formarea unor strategii de organizare și 
monitorizare, a unor deprinderi corecte 
de studiu. Formarea acestor strategii și 
deprinderi este imposibilă fără luarea în 
calcul a deficitelor pe care acești elevi le 
prezintă la nivelul funcțiilor și proceselor 
psihice implicate în învățare. 

Având în vedere importanța pe care 
abilitățile de citit-scris o au în toate 
activitățile de tip școlar pe durata 
întregului traseu educațional parcurs de 
elev, identificarea unor demersuri 
terapeutice optime, care să contribuie la 
remedierea dificultăților constituie o 
prioritate în cazul elevilor cu ADHD. 
Astfel, împletirea tehnicilor specifice de 
remediere a dificultăților de citit-scris cu 
tehnici menite să stimuleze funcționarea 
cognitivă a elevilor cu ADHD poate avea 
rezultate pozitive în ceea ce privește 
dezvoltarea limbajului. 
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Cititul cu voce tare-modalitate de dezvoltarea abilităţilor lexicale 

Carolina BODEA-HAŢEGAN1, Dorina TALAŞ2, Raluca TRIFU3 

Abstract 

This paper brings into the light the reading aloud as strategy to improve linguistic competences. In the fist 
part of the article, after a short introduction, reading aloud is analyzed from a controversial point of view, 
analyzing the specialized literature which underlines the positive impact of reading aloud on developing 
linguistic abilities, but also the negative impact. In the second part reading aloud is analyzed through the 
features it involves, bot at the voce parameters and in the kinesthetic sector (gestures which the reader uses 
in order to facilitate the access of the listener to the meaning of the text). The fallowing section of the article 
underline on the implication that reading aloud can have on increasing the active and passive vocabulary, but 
also on shaping the behavior of the children with ASD (Autism Spectrum Disorder). In the last part of the 
article authors describe a practical experience where reading aloud was used as both a speech therapy 
strategy and as a strategy to activate children reading comprehension abilities during the World Read Aloud 
Day (an International event that celebrated Reading Aloud).  

Key words: reading aloud, voice, World Read Aloud Day, vocabulary, reading 
comprehension 

 

Introducere 

Dezvoltarea abilităţilor de scris-citit reprezintă 

o premisă în asigurarea succesului şcolar. 

Pentru conştientizarea importanţei cititului, se 

organizează în fiecare an diferite evenimente 

susţinute de către organizaţii non-

guvernamentale, care au ca principal scop 

implicarea copiilor/elevilor de la cele mai 

fragede vârste în diferite activităţi de citire. Cu 

acest prilej se reunesc specialişti din diferite 

domenii care au acelaşi scop şi urmăresc 

atingerea aceloraşi obiective. În cadrul 

evenimentelor organizate sunt atraşi şi părinţii, 

parteneri activi în motivarea, implicarea şi 

susţinerea copiilor/elevilor în procesul de 

însuşire a competenţelor de citire şi scriere. 

Cititul cu voce tare 

Cititul cu voce tare reprezintă o 
problematică de mare interes atât 
pentru părinţi, educatori, copii, dar şi 
pentru cercetători. S-a încercat să se 
pună în evidenţă beneficiile cititului cu 
voce tare asupra şcolarităţii ulterioare a 
copiilor însă studiile în acest sens oferă 
date contradictorii. Astfel, s-a pus în 

evidenţă că doar în 8% dintre cazurile în 
care cadrele didactice utilizează tehnica 
cititului cu voce tare în mod consistent 
în sala de clasă, această tehnică explică 
variaţia performanţelor şcolare ale 
elevilor în ciclul primar (Anderson et al., 
1985, Scarborough and Dobrich, 1994 
apud Lane, Wright, 20017). Sunt şi studii 
care arată că cititul cu voce tare în sala 
de clasă de către cadrul didactic, poate 
contribui la înregistrarea unor rezultate 
mai slabe ale elevilor în achiziţiile 
actului lexic (Meyer,Wardrop, Linn, and 
Hastings, 1993). 

Dincolo de aceste date este clar că 
implicaţiile cititului cu voce tare asupra 
abilităţilor lingvistice ale copiilor nu pot 
fi contestate, acestea materializându-se 
la diferite niveluri ale limbajului: 

 la nivelul vocabularului, în sensul că 
poate contribuie la creşterea 
volumului vocabularului activ şi pasiv 
(Beck, McKeown, Kucan, 2002, De 
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Temple, Snow, 2003, Brabham, 
Lynch-Brown, 2002, Sénéchal, 1997, 
Sharif, Ozuah, Dinkevich, Mulvihill, 
2003 apud Lane şi Wright, 2007); 

 la nivelul abilităţilor de 
comprehensiune verbală în actul 
ascultării (Morrow, Gambrell, 2002, 
Stanovich, Cunningham, West, 1998, 
Teale, 1986 apud Lane şi Wright, 
2007); 

 la nivelul abilităţilor sintactice 
(Chomsky, 1972 apud Lane şi Wright, 
2007); 

 la nivelul abilităţilor de recunoaştere 
a cuvintelor (Stahl, 2003 apud Lane şi 
Wright, 2007); 

 la nivelul abilităţilor care stau la baza 
citirii emergente (Elster, 1994 apud 
Lane şi Wright, 2007). 

Având în vedere controversele din 
domeniu cercetătorii propun modalităţi 
de eficientizare a cititului cu voce tare în 
vederea atragerii a cât mai valoroase 
implicaţii pozitive asupra abilităţilor 
lingvistice şi de comunicare a copiilor. 
În acest context considerăm că ASTTLR-
Asociaţia Specialiştilor în Terapia 
Tulburărilor de Limbaj din România a 
considerat potrivit să se implice în 
promovarea cititului cu voce tare. 

Caracteristici ale cititului cu voce tare 

Cititul cu voce tare de către un 
profesionist presupune combinarea 
gesturilor, a mişcărilor faciale şi a 
modulaţiei vocale (Lwin, 2016). Acelaşi 
autor prezintă caracteristicile vocale, 
respective modulaţiile vocii: 

 înălţimea vocii; 

 ritmul; 

 volumul; 

 pauzele;  

 emfaza – de obicei datorată unor 
combinaţii dintre variaţia înălţimii, 
volum ridicat şi prelungirea 
vocalelor, cu scopul sublinierii 
ectosemantice a unui mesaj;  

 prelungirea silabelor – emiterea unei 
vocale sau consoane este prelungită. 

Cassell andMcNeill’s (1991 apud Lwin, 
2016) propune următoarea clasificare a 
caracteristicilor vizuale prezente în 
timpul cititului cu voce tare: 

 mimica – cititorul reprezintă diferite 
personaje imitând acţiunile acestora 
prin mişcări ale mâinilor şi ale 
corpului; 

 gesturile metaforice – gesturi 
simbolice care corespund unui 
conţinut abstract; 

 gesturi care corespund unei 
propoziţii – pentru a exemplifica un 
anumit loc sau mărime – „Era aşa de 
mică.”; 

 gesturi deictice – cititorul arată fie 
spre un obiect sau persoană 
imaginară, fie spre un obiect sau 
persoană care se află de faţă pentru a 
întări/accentua sensul cuvintelor; 

 mişcări ritmice ale mâinii - în 
concordanţă cu ritmul vorbirii. 

Dezvoltarea vocabularului prin intermediul 

citirii cu voce tare 

În limba engleză există mai multe 
cercetări care evidenţiază implicaţiile 
cititului cu voce tare şi dezvoltarea 
vocabularului la preşcolari şi la şcolari. 
Dickinson şi Tabors (2003) consideră că 
atât părinţii, cât şi cadrele didactice 
trebuie să îi implice pe copii în discuţii 
despre text imediat după ce au citit 
textul adresând întrebări simple despre 
imagini sau despre text, dar şi în discuţii 
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despre sensul unor cuvinte, emiterea 
unor predicţii pe baza experienţei de 
viaţă a acestora.  

Dezvoltarea volumului vocabularului 
reprezintă un element de bază atât în 
comprehensiunea textului citit, cât şi 
pentru dezvoltarea abilităţilor de citire 
(Hoff, 2006). Diesendruck, 2007 a 
constatat că la vârsta de 6 ani un copil 
are în medie 10 000 de cuvinte în 
vocabular. Nation şi Webb (2011) susţin 
că ghicirea sensului unui cuvânt în timp 
ce copilul ascultă un text reprezintă 
principala sursă de îmbogăţire a 
vocabularului în primii ani de viaţă.  

În limba română există puţine studii 
despre volumul vocabularului la copiii 
preşcolari şi şcolari. Bodea Haţegan, 
Talaş, (2015) evidenţiază faptul că 
abordarea psiholingvistică a 
vocabularului presupune evaluări 
criterial organizate întrucât dezvoltarea 
limbajului la acest nivel lexical se 
realizează dependent de contextul de 
comunicare, mediul de provenienţă a 
copilului, interese, baia lingvistică la 
care este supus, experienţele lingvistice 
şi diversitatea lor etc.  

Având în vedere aceste criterii, 
considerăm că cititul cu voce tare poate 
asigura o eficientă baie lingvistică 
copiilor, poate asigura creşterea 
variabilităţii contextelor de comunicare, 
precum şi învăţarea schematizată a 
cuvintelor (fast mapping-ul) (Carey şi 
Bartlett, 1978). Pentru ca extinderea 
volumului vocabularului să fie una 
eficient asigurată prin citirea cu voce 
tare, iar strategia de schematiyare a 
cuvintelor să conducă la formarea 
abilităţilor de fixare a cuvintelor în 
lexiconul mental, se sugerează ancorarea 

textului lecturat prin sarcini curriculare 
de tipul: 

 răspundeţi la întrebări pe marginea 
textului parcurs; 

 oferirea de sinonime şi antonime 
pentru cuvintele subliniate din text; 

 identificarea cuvântului dat la nivelul 
textului; 

 enumerare de cuvinte din câmpurile 
lexicale aduse în prim plan la nivelul 
textului în vederea facilitării formării 
de categorii lexicale (câmpul lexical al 
fructelor, al animalelor sălbatice etc.); 

 construirea de familii lexicale 
pornind de la un cuvânt din text 
(prin această sarcină morfologicul 
este împletit cu lexicalul); 

 identificarea unui cuvânt cu care 
rimează un cuvânt dat (abilităţile 
fonologice sunt de asemenea vizate 
prin astfel de sarcini); 

 segmentarea în silabe anumite 
cuvinte date; 

 construirea de noi cuvinte pornind de 
la o silabă dată etc. 

Strategii de citire cu voce tare pentru 

elevii diagnosticaţi cu tulburări din 

spectrul autist (TSA)  

Cititul cu voce tare este o strategie 
utilizată în antrenarea abilităţilor 
lingvistice şi a copiilor cu dizabilităţi, 
date în acest sens lipsind din literatura 
de specialitate din ţara noastră. În 
literatura internaţionale, delimităm 
scrierile lui Fleury (2015) propune 
următoarele strategii de abordare a 
cititului în cazul copiilor diagnosticaţi 
cu TSA: 

 Crearea unui mediu favorabil şi a unei 
rutini zilnice – organizarea unui 
mediu adecvat activităţii de citire 
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presupune eliminarea factorilor 
distractori care ar putea influenţa 
negativ această activitate. Părinţii pot 
organiza în camera copilului un 
sector bine delimitat, special destinat 
activităţii de citire. În funcţie de 
preferinţele copilului, acesta poate 
sta la birou, pe un fotoliu alături de 
părinte, pe un scaun special, pe 
podea sau în braţele părintelui în 
timpul activităţii de citire împreună 
cu părintele.  

 Se recomandă ca activitatea de citit 
să se desfăşoare în fiecare zi, să facă 
parte din rutina fiecărei zile. În orarul 
vizual al copilului va fi inclusă şi 
această activitate în acelaşi moment 
al zilei, de exemplu înainte de 
culcare. 

 Dezvoltarea motivaţiei pentru citit – 
la început părinţii trebuie să găsească 
cele mai eficiente variante prin care 
să îl motiveze pe copil să participe la 
acestă activitate. Oferirea unor 
alternative precum alegerea locului în 
care vrea să stea în timpul acestei 
activităţi, alegerea cărţii pe care 
doreşte să o citească, recitirea 
aceloraşi cărţi sunt câteva exemple de 
strategii eficiente pentru dezvoltarea 
motivaţiei pentru citit la copiii 
diagnosticaţi cu ASD. 

 Formarea unui comportament adecvat 
în timpul citirii – se bazează pe 
stabilirea unor reguli pe care copilul 
trebuie să le înţeleagă şi să le 
respecte. Pentru ca aceste reguli să fie 
înţelese, trebuie să fie prezentate în 
format vizual, cu ajutorul unor 
imagini. Comportamentele adecvate 
din timpul citirii vor fi recompensate 
fie printr-un feedback verbal pe care 
părintele poate să il ofere copilului 

(exemplu: Bravo! Esti foarte atent! 
Imi place cum citeşti!) fie printr-un 
sistem de recompense bine stabilit, în 
funcţie de preferinţele copilului.  

 Încurajarea participării active în 
timpul citirii – părintele va adresa 
diferite întrebări la care copilul va 
răspunde cu ajutorul imaginilor sau 
fără suport vizual. Părintele poate 
dialoga cu copilul în timp ce citeşte o 
poveste, poate adresa diferite 
întrebări copilului. Părintele va 
încerca să mărească timpul alocat 
acestei activităţi. 

Aceste strategii propuse de Fleury (2015) 
pot fi utilizate atât de către părinţi, 
terapeuţi, cât şi de către cadrele 
didactice şi pot fi adaptate şi altor 
contexte diagnostice, aşa cum ar fi 
tulburările specifice de învăţare, 
tulburările emoţionale şi de 
comportament, dizabilitatea intelectuală 
etc. 

Ziua Internaţională a Cititului Împreună-

ZICI 

Ziua Internaţională a Cititului Împreună 
reuneşte copii, tineri şi adulţi din 
diferite părţi ale lumii pentru a celebra 
puterea cuvintelor şi pentru a crea 
comunităţi care susţin dreptul la citit ca 
fiind un drept universal. Această zi este 
sărbătorită în peste o sută de ţări ale 
lumii de către milioane de oameni. 
Evenimentul este susţinut de 
litworld.org care oferă materiale gratuite 
atât în limba engleză, cât şi în limba 
spaniolă.  

Şi în ţara noastră organizaţia Citim 
Împreună Romania (fig.1) susţine 
diferite evenimente la nivel naţional la 
care sunt invitaţi autori de cărţi pentru 
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copii pentru a marca această zi. Toate 
evenimentele desfăşurate de cele 80 de 
instituţii partenere au fost promovate 
atât în media cât şi în media socială, 
prin intermediul grupurile special create 
în acest scop. 

 

Fig. 1. Sigla Citim Îmreună România 

În cadrul parteneriatului realizat între 
ASTTLR, Biblioteca Centrală 
Universitară „Lucian Blaga” (BCU) şi 
Şcoala Gimnazială „Ioan Bob” Cluj-
Napoca pentru marcarea Zilei 
Internaţionale a Cititului Împreuna s-au 
derulat mai multe activităţi prin care s-a 
urmărit motivarea elevilor pentru 
activităţile de citire cu voce tare sau de 
citire în grup a unor poezii sau poveşti. 

Pentru a marca ZICI 2017 parteneriatul a 
vizat desfăşurarea de activităţi 
direcţionate către categorii separate de 
cititori în funcţie de nivelul lor de 
lectură. Stabilirea în țara noastră a 
indicelui metric de lectură pentru o 
carte se face pe baza recomandărilor 
bibliografice din bibliografiile școlare și 
programele școlare. Alegerile cărților 
care urmau să fie citite s-a făcut printr-o 
decizie comună a partenerilor, 
bibliotecari, cadre didactice și specialiști 
în limbaj. Alegerea unui material lexical 
adaptat vârstei copilului este un pas 
important în dezvoltarea apetenței sale 

pentru actul lexic. Plecând de la acest 
considerent, în Statele Unite a fost 
implementat sistemul The 
Lexile® Framework for Reading (Lexile, 
s.a), a cărui motto este potrivirea 
cititorilor cu textul pe care îl citesc 
respectând standardele curiculare 
statale pentru limba engleză. Beneficiul 
major al acestui program este acela că 
facilitează accesul la lectură și totodată a 
fost adaptat de marile edituri, spre 
exemplu Barnes & Noble, Pearson 
Education etc. Astfel, cititorii, și de 
interes pentru noi, părinții copiilor și 
cadrele didactice și profesorii de la clasă 
care achiziționează cărți din librării sunt 
ajutați, în selecția materialului pe care îl 
cumpără, de indicele metric Lexile. În 
plus site-ul Lexile oferă posibilitate 
verificării unui text pentru a i se putea 
stabili metricele lingvistic sau 
metametric-ul. 

În cadrul primei activități s-a apelat 
la versuri pentru a se trezi interesul 
micilor școlari prin lectura Naum Gellu -
 Cartea cu Apolodor. La dispoziție au stat 
îi stau mai multe ediții ale cărții: de la 
prima ediție din 1959, la ultima apărută 
în 2016 la Editura Arthur, BCU având 
privilegiul de a deține în colecțiile sale 
ediții succesive ale acestei cărți care a 
încântat copilăria mai multor generații. 
Ediţiile succesive din „Cărţile cu 
Apolodor” diferă nu doar prin grafică şi 
anul de apariţie, dar şi la nivelul 
conţinutului sunt mici diferenţe. Cea 
mai completă ediţie este cea din 2016, 
cititorii adulţi putând surprinde pasaje 
care nu le-au fost anterior cunoscute, 
dar pe care cu mult timp în urmă Gellu 
Naum le-a aşezat cu grijă şi măiestrie în 
manuscrisele sale. Cărţile cu Apolodor 
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reflectă în acelaşi timp şi 
multiculturalitatea, fiind traduse în mai 
multe limbi şi nu doar în anii mai 
recenţi, ci încă de la început. Astfel este 
cazul ediţiei din anul 1963, cu ilustraţii 
de J. Perahim, apărută sub titlul de 
Cartea cu Apolor şi Das Buch von 
Apolodor, dar şi cazul ediţiei din 1975, 
ilustrată de Dan Stanciu - Cartea cu 
Apolodor - Der Pinguin Apollodor. În 
1964 a fost publicată A doua carte a lui 
Apolodor, apărută la Editura Tineretului 
şi ilustrată chiar de autor, iar în 1972, la 
Editura Ion Creangă a fost publicată ce-a 
de a doua ediţie, pentru ca în 1979 
aceeaşi editură să aducă împreună, într-
un singur volum cele două părţi. Ediţia 
din 1988 este una inedită, cu titlul 
Apolodor un pinguin călător şi 
prezentată micilor cititori într-o 
concepţie grafică aparte, în ideea unor 
benzi desenate, cu ilistraţii semnate de 
N. Nobilescu. Recent, sub impactul 
tehnologiei, Cărţile cu Apolodor au 
prins viaţă prin lecturi audio, sub 
semnături celebre precum Ada Milea, 
care interpretează de data aceasta, în 
engleză frumoasele aventuri ale 
celebrului pinguin. Toate aceste detalii 
ce creează o adevărată istorie în jurul 
aventurilor lui Apolodor, au fost 
transmise şcolarilor, ei putând explora 
în cadrul activităţii atât cărţile în 
formatul lor fizic, cât şi proiecţii ale 
unor selecţii de imagini preluate prin 
digitizare. (fig.2)  

În cadrul acestei activităţi cititoarea, 
conf. univ. dr. Carolina Bodea Haţegan, 
invitată în calitate de dublu licenţiată în 
Psihopedagogie specială şi în Litere, 
valorificând competenţele din sfera 
terapiei tulburărilor de limbaj şi 

comunicare a focalizat prin demersul de 
lectură cu voce tare asupra:  

 identificării particularităţilor actului 
lexic (fluenţă, corectitudine, 
melodie);  

 

Fig. 2. Selecţie ediţii diferite ale „Cărţii cu 
Apolodor” 

 analizei fiecărui parametru în funcţie 
de care apreciem actul lexic: fluenţa 
sa referă la viteză şi acurateţe în 
citire; corectitudinea presupune 
decodarea eficientă, adecvată a 
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grafemelor şi asocierea cu fonemele 
corespunzătoare; melodia presupune 
respectarea semnelor de punctuaţie şi 
a pauzelor în citire. Detalierea 
parametrului melodie în actul lexic, i-
a permis cititoarei posibilitatea de a 
solicita din partea elevilor 
enumerarea principalelor semne de 
punctuaţie pe care le regăsim la 
nivelul unui text, asigurând astfel 
sistematizarea cunoştinţelor acestora 
despre scriere şi semnele de 
punctuaţie;  

 segmentarea fonologică a cuvintelor 
complexe întâlnite pe parcursul 
textului; 

 delimitarea conţinuturilor semantice 
a cuvintelor mai puţin cunoscute de 
către copii şi generalizarea 
achiziţiilor la nivel propoziţional; 

 extragerea semnificaţiilor textului, 
interpretând cele exprimate de autor, 
atât la nivelul diferitelor pasaje din 
carte, cât şi raportat la întreg textul 
lecturat, asigurându-se astfel 
dezvoltarea abilităţilor de 
comprehensiune a textelor. 

Experienţa a fost una notabilă atât 
pentru elevi, cât şi pentru cititoare, iar 
astfel de exemple de bună practică pot fi 
replicate şi în cadrul unor alte 
evnimente, în sala de clasă, precum şi în 
cabinetul de terapie logopedică. Având 
în vedere contextul legislativ din ţara 
noastră şi atenţei acordate cititului şi 
tulburărilor de învăţare a citit-scrisului, 
considerăm că implicaţiile formative şi 
terapuetice ale tehnicii cititului cu voce 
tare ar trebui să constituie un real 
interes de studiu şi cercetare.  

În cadrul celei de-a doua activități, elevii 
au avut şansa de a desluși Istoriile lui 

Răzvan, bucurându-se de ajutorul celui 
care le-a creat, Horia Corcheș, nimeni 
altul decât autorul volumului pentru 
copii Istoria lui Răzvan, apărut la 
Editura Arthur 2014. Elevi de clasa a III 
şi a IV, care au avut şi beneficiul de a-l 
avea printre ei chiar pe Răzvan, care le-a 
şi citit ca să susţină campania noastră a 
Cititul Împreună, s-au bucurat de 
momente inedite şi au putut descoperi 
prin ochii lui Răzvan, portul tradiţional 
al dacilor, cuşmele lor purtate cu 
mândrie, domnia lui Ţepeş şi mai ales 
muzeul meseriilor(fig.3). Mare a fost 
surprindere când naraţiunea ne-a 
dezvăluit că meseria de bibliotecar 
ajunge şi ea într-un glob de sticlă din 
interesantul muzeu. 

 

Fig. 3 – Imagini – activităţi pe marginea 
lecturii.  

Pentru desfăşurarea activităţilor s-a ales 
un cadru stimulant, la BCU, într-o sală 
de lectură cu raft liber, în felul acesta 
vizându-se apetenţa elevilor pentru 
cartea ca obiect.  

Ziua Internațională a Cititului Împreună 
2017 este ce-a de a doua ediție a acestui 
eveniment, ediție care a reușit să aducă 
sub umbrrela sa nu mai puțin de 80 de 
parteneri, de la librării și biblioteci 
școlare, la cele publice și academice.  
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Jim Trelease, autorul binecunoscutei 
”The Read-Aloud Handbook” (Trelease, 
2013), a oferit sugestii pentru cititul cu 
voce tare prin intermediul unei broșuri – 
”Treizeci Așa DA când citiți împreună cu 
copii”, material tradus în limba română 
de Mădălina Rusu și distribuit tuturor 
partenerilor din proiect prin intermediul 
Mediei Sociale. Mai multe materiale pot 
fi accesate în limba engleză pe site-ul 
autorului. http://www.trelease-on-
reading.com/index.html.  În ideea 
alegerii unei cărți optime pentru 
stimulare interesului autorul recomandă 
”Când copiii vor să vă citească e mai bine 
ca acea carte să fie prea ușoară decât 
prea grea, așa cum o bicicletă de 
începător e mai bine să fie prea mică 
decât prea mare” 

Cititul Împreună continuă să fie 
promovat la nivel național prin 
intermediul Media Socială 
https://ro.pinterest.com/citimimpreuna
ro /  

https://www.facebook.com/citimimpreu
naromania/?fref=nf  

Similar, pentru limba engleză există 
https://www.facebook.com/RaisingRead
ersMaine/  

Concluzii 

Cititul cu voce tare, sau cititul împreună 
contribuie la dezvoltarea abilităţilor de 
comunicare ale copiilor încă de la cele 
mai fragede vârste, precum şi la 
dezvoltarea vocabularului. Cadrul 
didactic poate să îi motiveze pe 
copii/elevi să citească o carte prin citirea 
unui paragraf din acea carte (Ivey, 2003). 
Calitatea cititului cu voce tare 
influenţează modul în care este înţeles 
textul de către ascultător, de aceea 

cititorul trebuie să cunoască toate 
tehnicile pe care le poate utiliza în 
timpul cititului, de la respiraţie, 
intonaţie, ritm, accent, până la mimică şi 
gesturi.  
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Relaţia de cauzalitate reciprocă între conştiinţa fonologică, procesarea 

fonologică şi învăţarea citirii şi scrierii 

Oana PREDA1, Vasile Radu PREDA2 

Abstract 

The present study (The reciprocal causality relation marking phonological awareness, phonological 
processing and the acquisition of reading and writing skills) offers an analysis of the psychological and 
pedagogical premises in acquiring reading and writing skills on the basis of the results of research studies 
pertaining to the following: the role of phonological awareness and that of phonological processing in 
acquiring lexical competence; the hypothesis that there is a reciprocal causality relation between 
phonological awareness and learning writing skills; dysfunctions in the treatment of linguistic data; the 
impact that lexical age might have on dyslexic versus regular readers; effective pedagogical actions for 
learning reading skills. To illustrate the role played by phonological awareness and by phonological 
processing in fostering the pre-acquisition of the linguistic skills necessary for reading and writing, the 
case study of a pre-school child and the results of the NEPSY investigation are presented. 

Keywords: phonological awareness, phonological processing, linguistic competence, 
lexical competence, dyslexia, reading and writing. 

Rolul conştiinţei şi procesării fonologice în 

competenţa lexicală  

Conştiinţa (conştientizarea) fonologică 
este un termen global, care include şi 
conştiinţa fonemică, referindu-se la 
capacitatea de a conştientiza că un 
cuvânt este alcătuit din foneme 
distincte, din unităţi segmentale şi 
suprasegmentale. Această înţelegere 
constituie baza abilităţii de a identifica, 
discrimina şi manipula sunetele dintr-un 
cuvânt. Deci, conştiinţa fonologică se 
referă la abilitatea de a manipula suntele 
vorbirii (fonemele) cu impact asupra 
semnificaţiei cuvintelor. Pe lângă 
foneme, activităţile bazate pe conştiinţa 
fonologică vizează şi manipularea 
rimelor, cuvintelor şi silabelor. 

Procesarea fonologică include 
conştiinţa fonologică, precum şi 
conştiinţa fonemică, ambele 
focalizându-se pe diferenţierea sunetelor 
limbii (Anca, Haţegan, 2008; Bodea-
Haţegan, 2013, 2015).  

În cursul perioadei care precede 
învăţarea formală a limbajului scris, 
copilul achiziţionează un repertoriu de 
cunoştinţe despre unităţile fonologice 
ale limbajului oral (silabe, unităţi infra-
silabice, foneme), precum şi abilităţi 
epifonologice. Senisbilitatea fonologică 
timpurie joacă un rol important în 
achiziţia cunoştinţelor meta-fonologice 
şi a cunoştinţelor lexicale (Demont, 
Botzung, 2003).  

Competenţa lexicală - respectiv 
cunoaşterea unităţilor lexicale ale limbii, 
capacitatea de a le utiliza şi capacitatea 
de a înţelege aspectele productiv-active 
şi receptiv-pasive ale stăpânirii 
vocabularului – joacă un rol important 
în procesul de comunicare orală şi 
scrisă.  

Competenţa lexicală se bazează pe 
cunoştinţele (unităţile) lexicale 
organizate în sisteme extrem de bogate 
şi de complexe. Deoarece elevii din 
ciclul primar nu au suficiente cunoştinţe 
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metalingvistice, acestea trebuie 
dezvoltate prin activităţile didactice 
(Grossmann, 2011).  

Ipoteza unei relaţii de cauzalitate 

reciprocă între conştiinţa fonologică şi 

învăţarea limbajului scris 

Chiat (2001) consideră că cel mai 
important factor în dezvoltarea 
limbajului oral şi scris este procesul de 
„mapping”, definit ca procesul cu 
ajutorul căruia copilul formează şi 
dezvoltă corespondenţe între 
segmentele semantice şi segmentele 
fonologice. Chiat (2001) susţine 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.  

Rezultatele unui mare număr de studii 
confirmă ipoteza unei relaţii de 
cauzalitate reciprocă între conştiinţa 
fonologică şi învăţarea limbajului scris 
(Ramus, Szenkovits, 2008; Claesses şi 
colaboratorii, 2009). Conform acestei 
ipoteze, conştiinţa fonologică este un 
factor predictiv privind capacităţile de 
lectură şi scriere, iar învăţarea lecturii 
contribuie la o mai bună conştientizare 
a fonemelor (Pagani et al., 2011).  

Lectura este achiziţionată în faze 
succesive, având la bază două proceduri: 
a) o procedură logografică prin care 
cuvintele sunt recunoscute pornind de 
la indici vizuali globali şi/sau locali; b) o 
procedură alfabetică prin care cuvintele 
sunt decodate secvenţial, astfel încât 
literele sau grupurile de litere 
(grafemele) sunt puse în relaţie cu 
sunetele limbajului oral cărora le 

corespund (fonemele). În opinia lui 
Seymour (1997) competenţele de bază, 
respectiv capacităţile de decodificare 
secvenţială a cuvintelor – bazate pe 
capacităţile de analiză fonemică – sunt 
achiziţionate înaintea competenţelor 
mai complexe, precum utilizatea unei 
proceduri morfografice bazată pe 
capacităţile de analiză morfemică.  

Relaţiile dintre capacităţile de analiză 
fonemică şi lectură sunt mai puternice la 
începutul învăţării citirii şi scrierii, 
invers fiind cazul pentru capacităţile de 
analiză morfologică. Aceasta se poate 
explica prin faptul că pentru înţelegerea 
principiului alfabetic conştiinţa 
fonemică este crucială mai ales pentru 
lectorii debutanţi.  

Trebuie să avem în vedere că 
dezvoltarea mintală şi a competenţelor 
lingvistice sunt procese complementare 
(Nader-Grosbois, 2006). Faptul că 
dezvoltarea mintală şi dezvoltarea 
competenţelor lingvistice sunt procese 
complementar reiese dacă analizăm 
posibilităţile copiilor în ceea ce priveşte 
construcţia şi utilizarea propoziţiilor şi 
frazelor.  

De asemenea, este necesară analiza 
abilităţilor de reformulare a ideilor şi a 
frazelor, ceea ce se realizează, mai ales, 
prin feed-back, în sensul că acţiunea 
verbală poate corecta şi regla emisia 
verbală iniţială. Astfel de mecanisme 
reglatorii ale limbajului verbal permit 
accederea la un stadiu cognitiv superior 
şi o mai bună integrare şcolară. 

Prin antrenarea utilizării adecvate a 
codurilor şi abilităţilor verbale, copiii cu 
dizabilităţi intelectuale îşi ameliorează 
performanţele cognitive şi randamentul 
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şcolar. Se ştie că un nivel scăzut al 
reuşitei nu rezultă numai din potenţialul 
intelectual limitat, ci şi din dificultatea 
de a utiliza mijloacele verbale care ar 
putea facilita realizarea sarcinilor 
şcolare. Un elev cu dezvoltare tipică 
devine autonom în domeniu lecturii 
după circa 2-4 ani de exerciţiu. În cazul 
copiilor cu dizabilităti intelectuale, 
lectura autonomă se dobândeşte cu 
dificultate, deoarece aceşti elevi, într-o 
proporţie relativ mare, prezintă dislexie 
şi disgrafie.  

Copilul cu dislexie, în pofida eforturilor, 
va avea nevoie de mai mult timp pentru 
achiziţia citirii şi scrierii. El va avea 
dificutăţi să acceadă prin scris la 
competenţele cerute de programa 
şcolară. În funcţie de tipul dislexiei 
(fonologice, lexicale, mixte), copilul va 
avea dificultăţi vizuo-spaţiale şi/sau 
fonologice, astfel încât lectura sa va fi 
perturbată. 

Lectura copilului dislexic este lentă, sare 
rândurile, inversează sau confundă 
literele, repetă sunete sau cuvinte, ceea 
ce perturbă înţelegerea textului. Energia 
excesivă pe care o pune în lucru pentru 
descifrarea textului nu poate fi utilizată 
pentru memorare şi înţelegere. Elevul cu 
dislexie are dificultăţi în perceperea şi 
memorarea corespondenţei între un 
sunet şi o literă sau o succesiune de 
foneme şi transcrierea lor grafică, 
datorită disfuncţiilor conştiinţei 
fonologice. Acest elev are dificultăţi în 
perceperea informaţiilor vizuale, ceea ce 
conduce la dificultăţi în recunoaşterea 
globală şi precisă a cuvintelor şi, ca 
urmare, le reţine cu dificultate (de 
exemplu, citeşte un cuvânt în locul 
altuia). 

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, în achiziţia morfologiei şi 
sintaxei (Gérard, 2006).  

Cercetări privind conştiinţa fonologică şi 

limbajul scris  

Ashby, Dix, Bontrager, Dey şi Archer 
(2013) au analizat modul în care se 
relaţionează conştiinţa fonemică şi 
fluenţa lecturii textelor. În cercetare au 
fost cuprinşi elevi din clasa a II-a, care 
apoi au fost evaluaţi în privinţa 
conştiinţei fonemice şi în clasa a III-a. 
Prin această cercetare longitudinală s-a 
evidenţiat faptul că un nivel scăzut al 
conştiinţei fonemice în clasa a II-a a se 
asociază cu un nivel scăzut al fluenţei 
lecturii în clasa a III-a.  

Printr-o cercetare la care a avut ca 
participanţi 60 de tineri cu dizabilități 
cognitive uşoare, cu vârsta cuprinsă 
între 15-23 ani, Soltani şi Roslan (2013) 
au evidenţiat că toate cele trei 
componente ale procesărilor fonologice 
(conştiinţa fonologică, memoria de 
scurtă durată fonemică şi denumirea 
rapidă automată) sunt direct relaţionate 
cu structura abilităţilor lexico-grafice, 
respectiv, cu abilităţile de decodare 
implicate în scris-citit.  
Unele studii (Casalis, 1998) arată că la 
un nivel lexical de şcolaritate 
comparabil, dislexicii prezintă un deficit 
specific al căii fonologice de procesare, 
atestat printr-o inferioritate specifică în 
lectura pseudo-cuvintelor, în timp ce 
alte cercetări nu au remarcat faptul că 
dislexicii citesc mai puţin bine pseudo-
cuvintele decât subiecţii din grupul de 
control, de aceeaşi vârstă lexicală 
(Tabelul 1.). 
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Tabelul 1. Studii privind efectul vârstei lexicale la copiii cu dislexie şi la lectorii normali 
(după Casalis, 1998, p. 57) 

Autorii  Vârsta medie lexicală, vârsta 
cronologică a subiecţilor 
dislexici şi lectori normali) 

Sarcinile Rezultatele 

Snowling 
(1980) 

- Dislexici: 12,1 ani 
- Lectori normali de aceeaşi 
vârstă lexicală: 9,5 ani 

Prezentare vizuo-
auditivă şi auditivo-
vizuală a 
pseudocuvintelor. 

Persoanele care 
prezintă dislexie 
întâmpină dificultăți 
în utilizarea 
decodării. 

Baddeley şi 
colab. 
(1982)  

- Dislexici: 12,10 ani  
-Lectori normali de aceeaşi 
vârstă lexicală: 9,11 ani 
-Lectori normali de aceeaşi 
vârstă cronologică: 12,10 ani  

Pronunţarea cuvintelor 
şi pseudocuvintelor 
(exactitudine /viteză) 

Persoanele care 
prezintă dislexie fac 
mai multe erori la 
pseudo-cuvinte, dar 
nu şi la cuvinte, şi 
prezintă pattern-uri 
similare. 

Kochnower 
şi colab. 
(1983) 

-Dislexici: 10,3 ani 
- Lectori normali de aceeaşi 
vârstă lexicală: 8 ani  
 

Pronunţarea de 
cuvinte şi de pseudo-
cuvinte 

Persoanele care 
prezintă dislexie au 
dificultăți în lectura 
cuvintelor obişnuite 
şi a pseudo-
cuvintelor. 

Beech şi 
Harding 
(1984) 

-Lectori slabi : 9,9 ani 
- Lectori buni: 7,2 ani 

Pronunţare de cuvinte 
şi de pseudo-cuvinte. 
Conştiinţă fonologică 

Nu există diferenţe la 
cele două sarcini între 
lectorii slabi şi cei 
buni. 

Olson şi 
colab. 
(1989) 

-Lectori slabi: 15,6 ani 
- Lectori normali de aceeaşi 
vârstă lexicală; 10,3 ani 

Pronunţare de pseudo-
cuvinte; decizie 
ortografică 

Dificultățile 
persoanelor care 
prezintă dislexie în 
sarcinile de 
pronunţie, dar nu 
sunt diferenţe pentru 
decizia ortografică. 

Hollligan şi 
colab. 
(1988) 

-Dislexici: 8,5 ani 
 
-Lectori normali de aceeaşi 
vârstă lexicală: 7,2 ani 

Pronunţare de cuvinte 
regulate şi neregulate; 
decizie lexicală; 
pronunţare de pseudo-
cuvinte 

Nu sunt diferenţe 
între grupe pentru 
cuvintele nereguate şi 
nici pentru decizia 
lexicală, dar 
persoanele care 
prezintă dislexie fac 
mai multe erori. 
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Manis şi 
colab. 
(1988) 

-Dislexici: de 9,2 ani la 14,9 ani 
; nivel lexical: de la 4 la 8 ani; 
-Lectori normali : vârsta de 
6,10 – 10,7 ani, repartizaţi în 
trei grupe, în funcţie de 
nivelul lexical (ani de 
şcolarizare): 
2,2 – 3,5 ani de şcolarizare;  
3,6 – 4,4 ani de şcolarizare; 
4,5 – 5,8 ani de şcolarizare. 

Pronunţare de pseudo-
cuvinte; prezentare 
vizuo-auditivă a 
pseudo-cuvintelor; 
decizie fonologică 
asupra pseudo-
cuvintelor; sarcini 
ortografice. 

Persoanele care 
prezintă dislexie au 
dificultăți de 
pronunție, diferenţa 
nu este semnificativă 
pentru prezentare, 
nici pentru decizia 
fonologică; Nu sunt 
diferenţe între grupe 
pentru cuvintele 
neregulate şi nici 
pentru decizia 
lexicală, dar dislexicii 
fac mai multe erori 
pentru ortografie. 

Manis şi 
colab. 
(1990) 

-Dislexici: 11,9 ani  
-Lectori normali de aceeaşi 
vârstă lexicală: 11,10 ani 
- Lot de control de aceeaşi 
vârstă cronologică: 8,2 ani 

Pronunţare de pseudo-
cuvinte. 
Prezentare auditiv-
vizuală şi vizuo-
auditivă a 
pseudocuvintelor. 

Performanţele 
persoanele care 
prezintă dislexie sunt 
inferioare celor din 
lotul de control 
pentru ambele sarcini 
şi inferioare celor ale 
lectorilor normali la 
pronunţie. 

Beech şi 
Awaida 
(1992) 

-Lectori slabi: 9 ani 
-Lectori buni : 7,9 ani 

Pronunţare de pseudo-
cuvinte. Conştiinţă 
fonologică. 

Lectorii slabi sunt 
inferiori lectorilor 
buni la pronunţie, dar 
nu şi la conştiinţa 
fonologică  

Baddeley şi 
colab. 
(1988) 

-Dislexici: 11,9 ani  
-Lectori normali de aceeaşi 
vârstă lexicală: 8,6 ani  

Lectura cuvintelor şi 
pseudo-cuvintelor 

Nu există diferenţe 
între persoanele care 
prezintă dislexie şi 
lectorii tipici de 
aceeaşi vârstă lexicală.  

Treisman şi 
Hirs-Pasek 
(1985) 

-Dislexici: 11,9 ani  
-Lectori normali de aceeaşi 
vârstă lexicală: 8,6 ani  

Lectura unor cuvinte 
regulate/neregulate şi 
a unor pseudo-cuvinte. 

Nu există diferenţe 
între persoanele care 
prezintă dislexie şi 
lectorii tipici. 

Baddeley şi 
colab. 
(1988) 

-Dislexici: 11,9 ani  
-Lectori normali de aceeaşi 
vârstă lexicală: 8,6 ani  

Lectura cuvintelor şi 
pseudo-cuvintelor. 

Nu există diferenţe 
între persoanele care 
prezintă dislexie şi 
lectorii tipici de 
aceeaşi vârstă lexicală.  

Din ansamblul acestor studii, opt 
menţionează faptul că elevii cu dislexie 
prezintă un deficit al căii fonologice de 
procesare, în timp ce în patru studii nu 

se găseşte nici o diferenţă între copiii cu 
dislexie şi cei care nu prezintă dislexie.  
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Tulburări ale tratării informaţiilor 

lingvistice  

Cercetările au evidenţiat 
faptul că rapiditatea şi 
eficacitatea tratării 

informaţiilor lingvistice are un important 
impact asupra învăţării şi 

performanţelor şcolare (Hoffman, 
Gilliam, 2004), iar eventualele tulburări 
din sfera tratării fonologice, tratării 
vizuo-spaţiale, atenţiei, percepţiei, 
memoriei de lucru şi gândirii trebuie 
evaluate cu precizie (). 

 
Tabelul 2.  Tulburări ale tratării informaţiilor lingvistice  

Perturbări 
ale unor 
procese 

 
Percepţie 

 
Memorie 

 
Gândire 

 
Învăţare 

Tratarea 
fonologică 

Confuzia sunetelor 
care formează 
cuvintele; 
dificultăţi în 
segmentarea 
cuvintelor; 
automatizare 
limitată a decodării 
cuvintelor. 

Dificultăţi în 
privinţa 
corespondenţe
i grafo-
fonetice.  

Dificultăţi în 
sesizarea 
conţinutului 
datorită slabei 
fluidităţi a 
decodării. 

Dificultăţi  
în discriminarea 
fonologică a 
unor cuvinte 
asemănătoare şi în 
reţinerea 
conceptelor.  

Tratarea 
vizuo-spaţială 

Dificultăţi în 
organizarea spaţială 
a scrisului pe 
pagină şi în 
percepţia 
organizării ideilor 
într-un text.  

Dificultăţi în 
distingerea 
“dreapa-
stânga”, “nord-
sud”, precum 
şi în structuri 
ierarhice. 

Dificultăţi în 
desprinderea şi 
organizarea 
ideilor esenţiale 
dintr-un text. 

Insuficienta integrare 
a informaţiilor secvenţiale 
(zilele săptămânii, lunile 
anului, ordinea 
crescătoare sau 
descrescătoare a 
numerelor). 

Vieza tratării 
informaţiilor 

Percepere lentă, stil 
perceptiv inert. 

Lentoare în 
memorare şi 
reproducere.  

Lentoare în 
stabilirea 
legăturilor dintre 
informaţ.iile noi şi 
cele achiziţionate 
anterior. 

Dificultăţi în urmărirea 
lecţiilor expuse prea 
rapid; Timp şi efort mai 
prelungit pentru tratarea 
informaţiilor  

Funcţiile 
executive 

Stil perceptiv 
impulsiv, fluctuaţii 
în activitatea 
perceptivă. 

Dificultăţi în 
memorarea şi 
reactualizarea 
unor 
cunoştinţe. 

Insuficientul 
control cognitiv al 
informaţiilor 
asimilate. 

Învăţare autonomă 
deficitară; insuficienta 
planificare a activităţii de 
învăţare.  

Atenţia Dificultăţi de 
concentrare a 
atenţiei pentru 
perceperea unor 
informaţii. 

Memorie de 
lucru deficitară 
din cauza 
deficitelor 
atenţionale 

Dificultăţi în 
asamblarea/relaţi
onarea ideilor din 
cauza 
disfuncţiilor 
atenţionale.  

Fluctuaţii în învăţare 
datorită insuficientei 
concentrări şi 
distributivităţi a atenţiei.  

Memoria Procese perceptive 
cu eficienţă scăzută 
pentru memorarea 

Dificultăţi în 
recuperarea 
din memorie a 

Strategii mnezice 
insuficiente sau 
ineficiente pentru 

Ortografie 
neautomatizată cu impact 
negativ în scrierea 

tabelul 2 
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unor informaţii. unor 
informaţii 
achiziţionate 
anterior. 

decodificarea 
unor concepte sau 
conţinuturi. 

corectă. 
Dificultăţi în 
decodificarea şi 
înţelegerea unor concepte 
sau conţinuturi. 

Tratarea 
limbajului 

Dificultăţi în 
perceperea pe cale 
orală sau scrisă a 
unor informaţii cu 
anumite grade de 
complexitate.  

Dificultăţi în 
reactualizarea 
unor 
cunoştinţe 
lexicale cerute 
de diferite 
sarcini 
didactice.  

Dificultăţi în 
înţelegerea unor 
fraze lungi sau 
complexe din 
punct de vedere 
gramatical, 
precum şi a unor 
figuri de stil.  

Dificultăţi în învăţarea 
unui vocabular nou, a 
unor noţiuni gramaticale 
morfo-sintactice.  

Elevii care au probleme în înţelegerea 
lecturii, în absenţa unor dificultăţi de 
înţelegere a limbajului oral, au cel mai 
adesea dificultăţi de decodificare a 
sensului cuvintelor, propoziţiilor şi 
frazelor. Aceste constatări i-au condus 
pe Hover şi Gough (1990) să propună 
următoarea formulă: Nivelul de 
înţelegere a limbajului scris = Nivelul 
decodificării X Nivelul înţelegerii orale. 
Deci, nivelul înţelegerii limbajului scris 
depinde de două competenţe lingvistice: 
a) nivelul înţelegerii limbajului oral, 
incluzând vocabularul; b) nivelul 
capacităţii de decodificare.  

În scrierea în limba română, care este 
fonetico-alfabetică, stăpânirea relaţiilor 
grafeme-foneme şi nivelul de stăpânire a 
decodificării, care se evaluează prin 
precizie şi rapiditate, depind de 
capacităţile conştiinţei fonemice. Aceste 
competenţe corespund, de fapt, 
componentelor unei învăţări eficiente a 
lecturii: a) conştiinţa fonemică; b) 
corespondenţa grafem-fonem; c) 
fluenţa; d) înţelegerea; d) vocabularul. 

În opinia unor cercetători (Gathercole, 
Baddeley, 1990; Adams, Gathercole, 
2000; Ulman, 2001; Montogmery, 2003) 
deficitele memoriei fonologice afectează 

învăţarea vocabularului precum şi 
înţelegerea gramaticală. 

Acţiuni psihopedagogice pentru învăţarea 

lecturii 

Acţiunile psihopedagogice pentru 
învăţarea lecturii vizează realizarea a trei 
obiective principale, menţionate în 
curricula disciplinei “Limbă şi 
comunicare”. 

a) Fluiditatea (fluenţa) – care constă în 
abilitatea de recunoaştere a cuvintelor şi 
de citire a textului cu rapiditate şi 
expresivitate. Fluiditatea se antrenează 
pronind de la citirea unor texte sau cărţi 
simple, care tratează subiecte familiare 
şi care conţin mai ales un vocabular 
curent şi repetitiv, fără cuvinte 
necunoscute de copil. Pe măsură ce 
lectura copilului devine mai fluentă, el 
va citi expresiv, respectând semnificaţia 
semnelor de punctuaţie, ceea ce îi 
permite şi o mai bună înţelegere a 
sensului textului citit. 

b) Înţelegerea (comprehensiunea) – este 
abilitatea de a extrage mesajul dintr-un 
text, de a reflecta asupra acestuia şi de a 
trage concluzii. O învăţare adecvată a 
lecturii se bazează pe cunoştinţele 
anterioare, pe aspecte trăite, pe 
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competenţele lingvistice şi pe abilităţile 
superioare ale gândirii. 

c) Motivaţia de a citi – este un element 
cheie pentru implicarea elevului în 
lectură, clădindu-se chiar o pasiune 

pentru acestă activitate intelecutuală. Se 
vor recomanda cărţi captivante, cu 
iconografie atractivă (imagini relevante), 
ţinând seama şi de vârsta elevului.  

 

Tabelul 3. Acţiuni psihopedagogice pentru învăţarea eficientă a lecturii în ciclul primar 
OBIECTIVE: 
Fluiditate- Înţelegere – Motivaţie 
Elevii să citească fluent, înţelegând conţinutul lecturii, fiind capabili să aplice şi să 
comunice cunoştinţele şi să aplice competenţele lor în noi contexte, fiind necesar să fie 
puternic motivaţi şi ghidaţi pentru comprehensiunea lecturii. 

CUNOŞTINŢE ŞI COMPETENŢE  
Comunicare orală  
Cunoştinţe anterioare 
Concepte asociate scrisului 
Conştinţă fonemică 
Conştiinţa fonologică  
Corespondenţe literă-sunet 
Vocabular  
Semantică şi sintaxă 
Metacogniţie şi strategii de înţelegere 
Abilităţi superioare de gândire 
METODE DE PREDARE-ÎNVĂŢARE  

Combinarea predării explicite, învăţării ghidate, învăţării autonome şi punerii în practică 
a lecturii (lectură ghidată, lectură partajată, înţelegere ghidată, lectură autonomă) 
Predarea-învăţarea pe grupe de nivel, individualizată şi prin cooperare 
Tehnici de evaluare variate, cu accent pe evaluarea formativă 
Integrarea analizei grafo-fonetice şi a analizei cuvintelor  
Exerciţii de literaţie 
Activităti de literaţie autentice şi motivante  
Texte gradate ca dificultate 
Varierea genurilor literare (cu suport tipărit sau electronic) 
Intervenţii personalizate asupra copiilor care riscă să nu înveţe să citească, să nu îşi 
însuşească scrierea şi comunicarea orală adecvată 
Activităti propice pentru dezvoltarea abilităţilor superioare ale gândirii 
O bună organizare şi gestionare a predării - învăţării în clasă. 
Implicarea părinţilor în îndrumarea elevilor pentru efectuarea sarcinilor şcolare 

 

Pentru învăţarea citirii se pot oferi unele 

ajutoare, dintre care amintim: 

 Efectuarea de exerciţii care vizează 
conştiinţa fonologică: discriminare, 
inversiune, fuziune, segmentarea  

cuvintelor şi silabelor, pronunţarea 
sunetelor;  

 Segmentarea şi reperarea fonemelor 
şi a altor unităţi sonore cu sprijin 
gestual; 

 Fiecare sunet apropiat ca pronunţie 
(m/n; p/b etc.) va fi asimilat separat, 
pe baza exerciţiilor de discriminare, 
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iar apoi se va trece la învăţarea 
semnelor grafice corespunzătoare; 

 A permite elevului să urmărească 
cuvintele din text cu degetul. 

Elevul va învăţa unele “concepte asociate 
scrierii, care se referă la modul în care 
limba vorbită este transpusă în scris. 
Aceste concepte se referă la: mişcarea 
direcţională a privirii pe un text (în 
limba română – de la stânga la dreapta şi 
de sus în jos); distincţia între litere şi 
cuvinte (copilul va învăţa că literele 
formează cuvinte şi cuvintele sunt 
separate prin spaţii); literele majuscule 
şi punctuaţia; semnele diacritice. 

Unii cercetători, precum Picoche (2011), 
au propus câteva principii de bază 
pentru dezvoltarea vocabularului în 
clasele primare: a) a se da prioritate 
verbelor, datorită faptului că verbul 
structurează fraza şi permite explorarea 
diferitelor combinaţii ale cuvintelor şi să 
se lucreze asupra diferitelor familii de 
cuvinte; b) să nu se separe vocabularul 
de sintaxă. 

Numeroase cercetări (Biemiller, 2011; 
Pagani şi colaboratorii, 2011; Grossmann, 
2011) subliniază necesitatea de a se 
stabili prin programele şcolare o 
progresie a noţiunilor de bază necesare 
pentru înţelegerea sistemului lexical.  

Studiu de caz 

Acesta este bazat pe examinarea cu 
proba Bateria de evaluare 
neuropsihologică la copii 3-12 ani 
(NEPSY) 

Date generale  

M.I., gen masculin 

Vârsta: 6 ani, 5 luni; clasa pregătitoare - 
Şcoala Gimnazială Specială CRDEII  

Situaţia socio-economică a familiei: 
precară. 

Climatul socio-afectiv în familie: părinţii 
divorţaţi; atmosferă educativă 
neadecvată. 

Diagnostic psihologic: Intelect liminar. 
Tulburări emoţionale. Dificultăţi de 
învăţare a pre-achiziţiilor şcolare  

Diagnostic logopedic: Retard al 
limbajului verbal 

Copilul a fost înscris la Şcoala 
Gimnazială Specială-CRDEII Cluj-
Napoca la recomandarea Comisiei de 
Expertiză Complexă. S-a recurs la 
această soluţie educaţională pentru a 
include copilul într-o terapie de 
dezvoltare a funcţiilor cognitive şi mai 
ales a limbajului verbal.  

Testarea cu bateria NEPSY 

Media scorurilor din domeniile de bază 
este 86,6 cu abateri cuprinse între 82 (la 
Limbaj) şi 94 (la Funcţii 
Senzoriomotorii). Toate scorurile 
obţinute se află sub nivelul mediu al 
grupei de vârstă dar se înscriu în limitele 
admise ale abaterilor de la medie. 
Evaluând profilul scorurilor s-ar putea 
spune că problemele mai puţin grave ar 
fi la domeniul Funcţii Senzoriomotorii, 
dar cele de la Limbaj ar trebui 
monitorizate pentru a preveni şi 
diminua deficitele mai mari care ar 
putea afecta performanţa şcolară a 
copilului mai ales în domeniul 
limbajului scris, al lecturii şi scrierii.  

Performanţa cea mai slabă la subtestele 
din domeniul Atenţie auditivă şi Setul 
de răspuns. Scorul mic la acest subtest 
indică deficit atenţional şi vigilenţă 
scăzută la sarcini repetitive. Numărul 
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mare de erori de comitere depăşeşte 
media erorilor făcute de copiii de aceeaşi 
vârstă. 

La partea ,,B” rezultatele au fost şi mai 
slabe, punând în evidenţă un deficit 
considerabil privind abilitatea de a 
menţine un set mintal complex, de a 
schimba seturi sau de a regla un răspuns 
conform unor stimuli auditivi similari 
ori diferiţi. Numărul erorilor de omitere 
este dublu faţă de media erorilor pentru 
vârsta de 6 – 7 ani. Pe lângă memoria de 
lucru deficitară se poate evidenţia şi o 
capacitate cognitivă slabă, mai mult 
decât o problemă de atenţie.  

Existenţa unor dificultăţi în memoria de 
lucru auditivă se confirmă şi prin 
raportare la performanţa slabă obţinută 
la subtestul Înţelegerea Instrucţiunilor 
impulsurile imediate evocate de stimuli 
vizuali care vin în conflict cu 
instrucţiunile verbale. Comparând 
performanţa sub nivelul aşteptat la acest 
subtest cu performanţa la limita 
inferioară înregistrată la Atenţie 
Auditivă şi Setul de Răspuns se confirmă 
existenţa unor dificultăţi în schimbarea 
şi menţinerea unui set complex de 
informaţii în memoria de lucru.  

La itemii vizând Limbajul, rezulatele la 
examinarea cu NEPSY arată că scorul 
acestui domeniu este cel mai scăzut 
dintre scorurile domeniilor de bază şi se 
situează sub limita medie a rezultatelor 
obţinute de copiii de aceeaşi vârstă, ceea 
ce poate să aibă repercusiuni negative în 
domeniul învăţării lecturii şi scrierii.  

La subtestul Procesare fonologică - 
partea ,, A” răspunsurile corecte (10 
din14) păreau să prefigureze o 
performanţă peste nivelul mediei, dar 

partea ,,B” s-a dovedit foarte dificilă. 
Segmentarea fonologică fără suport 
vizual (cum era obişnuit la exerciţiile de 
analiză fonematică), dar mai ales 
înlocuirea unor secvenţe pe care nici n-a 
învăţat să le distingă, l-au pus pe copil în 
încurcătură, chiar dacă,foarte probabil, 
nu a sesizat toate erorile făcute. Cu toate 
că scorul bun atins la acest subtest nu ne 
îndreptăţeşte să lansăm ipoteze, dar 
putem compara rezultatele din partea 
,,B” cu cele înregistrate la Înţelegerea 
Instrucţiunilor şi Atenţia Auditivă 
(ambele situate la limită). Avem astfel o 
imagine destul de clară asupra felului în 
care sunt procesate informaţiile auditive 
pentru a include în programul de 
intervenţie personalizat exerciţii 
specifice pentru îmbunătăţirea abilităţii 
fonologice şi antrenarea memoriei 
auditive . 

Performanţa slabă la subtestul Numire 
rapidă pare mai greu de explicat dacă 
luăm în considerare punctajul de 
corectitudine (55),valoare apropiată de 
punctajul maxim (60). De asemenea 
raportarea performanţei acestui subtest 
la cele atinse la Secvenţe Oromotorii 
(peste nivelul aşteptat) şi Secvenţe 
Motorii Manuale (la nivelul aşteptat), 
relevă absenţa unor probleme similare. 
Nivelul scorului obţinut este foarte mult 
influenţat de timpul necesar pentru 
rezolvarea sarcinii.  

Deci rezolvarea lentă a sarcinii a 
determinat nivelul scăzut al 
performanţei iar dificultăţile în 
organizarea secvenţelor verbale se 
manifestă cu preponderenţă când se află 
sub presiunea timpului. 

Performanţele la subtestele Repetarea 
cuvintelor fără sens, Fluenţă verbală şi 
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Secvenţe oromotorii sunt aproape de 
nivelul mediu al performanţelor 
grupului de vârstă. 

La subtestul Înţelegerea instrucţiunilor, 
scorul situat la limita inferioară a 
mediei, indică din nou existenţa unor 
probleme în memoria de lucru şi 
nesiguranţă la înţelegerea rapidă a 
termenilor conceptuali spaţiali. 

Examinarea limbajului verbal a 
evidenţiat următoarele aspecte: volumul 
vocabularului este sărac în raport cu 
vârsta, iar exprimarea verbală este 
greoaie, lentă, incorectă gramatical. 

Evaluarea limbajului verbal a adus 
informaţii în sprijinul ipotezei că scorul 
mic al domeniului se datorează 
dificultăţilor de organizare a secvenţelor 
verbale, de accesare rapidă a cuvintelor 
din memorie şi de rezolvare corectă a 
unor itemi în timp limitat. 

Evaluarea cu bateria NEPSY a avut drept 
scop completarea informaţiilor obţinute 
la examinările iniţiale, în vederea 
întocmirii proiectului de intervenţie 
personalizat destinat diminuării 
dificultăţilor de învăţare a pre-
achiziţiilor şi apoi a achiziţiilor şcolare 
din domeniul screrii şi citirii, aspect 
subliniat și de Korkman, Kirk, Kemp, 
(2003).  

Concluzii 

Cercetările au evidenţiat faptul că 
evaluarea conştiinţei fonologice şi, 
implicit, a procesărilor de natură 
fonologică are valoare predictivă pentru 
achiziţia scris-cititului, oferindu-e 
informaţii utile şi cu privire la progresul 
pe care copilul în înregistrează în 
condiţiile în care este cuprins într-un 

program de dezvoltare a abilităţilor de 
procesare fonologică.  

Dezvoltarea abilităţilor de procesare 
fonologică poate porni de la antrenarea 
abilităţilor de percepere şi producere de 
rime, mergând până la dezvoltarea 
abilităţilor de segmentare. Aceste 
abilităţi sunt construite stadial, 
începând cu perioada grădiniţei şi 
continuând în clasele primare. 

Activităţile de evaluare a copiilor cu 
scopul de a face predicţii asupra 
achiziţiei scris-cititului vizează 
conştiinţa fonologică şi cea fonematică, 
funcţionarea acestor competenţe având 
un rol important în identificarea copiilor 
cu risc de a avea dificultăţi de învăţare a 
scrierii şi citirii corecte, relaţionate cu 
disfuncţii în structurarea şi pragmatica 
limbajului.  
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