Revista Română de Terapia
Tulburărilor de Limbaj și Comunicare

RRTTLC
A iliată
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Editorial
Carolina BODEA HAŢEGAN1,
Numărul actual al Revistei Române de
Terapia Tulburărilor de Limbaj și
Comunicare cuprinde opt articole care
dezbat
problematici
diverse,
dar
complementare pentru domeniul terapiei
tulburărilor de limbaj și comunicare, în
acest domeniu fiind inclusă și direcția
reabilitării în contextul diferitelor forme
de tablouri de dizabilitate.
Astfel, numărul este deschis cu o
abordare contrastivă „tulburări de vorbire
și tulburări de limbaj, în contextul
particular
psihopatologic
al
craniostenozei”. Acest articol subliniază
complexitatea tabloului logopedic și
subliniază
nevoia
abordării
multidisciplinare.
Articolul „Alfabetul dactil și influența
dactilării asupra abilităților de citire a
copiilor cu dizabilități auditive”, prezintă
o problematică foarte actuală, cea cu
privire la sfera scris-cititului, dar în
contextul dizabilității auditive, context în
care sistemul dactil își dovedește
eficiența. Aceeași problematică din sfera
tulburărilor de învățare, este abordată, și
sub aspectul relaționării tulburărilor de
învățare, cu nivelul dezvoltării laturii
lexico-semantice
a
limbajului,
în
contextul incluziv, al școlii de masă.
Revista cuprinde două articole dedicate
vârstei adolescenței și preadolescenței,
articole care surprind fațete diferite ale
acestui interval de dezvoltare, din punct
de vedere comunicațional. Unul dintre
articole reliefează asocierea dintre
abilitățile de comprehensiune verbală și
specificul
dezvoltării
la
vârsta
adolescenței, în contextul dizabilității
intelectuale, iar celălalt subliniază
implicațiile asocierii tulburărilor de
pronunție și vârsta pre-adolescenței.
2

Asocierea
gesturilor
simbolice
în
contextul bilingvismului, este cuprinsă
într-un amplu material, construit în
spațiul american, material care tratează
foarte amănunțit și măsurat această
problematică actuală, dar, în același timp,
controversată, cea a utilizării gesturilor
simbolice, la copiii fără tulburări în
dezvoltare, pentru a facilita achiziția
timpurie a abilităților comunicaționale
verbale.
Tulburările de deglutiție sunt pertinent
abordate, într-un articol care surprinde
implicațiile paraliziei cerebrale la copil,
asupra
masticației,
băutului
și
înghițitului. Articolul poate fi considerat
un scurt ghid practic în abordarea
tulburărilor
de
deglutiție,
oferind
specialiștilor
materiale-resursă,
în
procesul terapeutic.
Ultimul articol cuprins în volum dezbate
problematica activizării potențialului
cognitiv, realizând un studiu la nivelul
cadrelor diactice și subliniază importanța
materializării acestor modele teoretice ale
activizării potențialului cognitiv, în sala
de clasă.
În final putem adăuga faptul că sumativ
privite, articolele publicate în acest volum
constituie reale modele de abordare
practică a tulburărilor de limbaj și
comunicare, ele putând fi utile, unei
varietăți de specialiști din domeniul
tearpiei logopedice.
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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Tulburările de vorbire și tulburările de limbaj. Implicații ale craniostenozei
Carolina BODEA-HAȚEGAN1
Abstract
This article provides a theoretical approach for the category of speech and language disorders, underlining
the common aspects, but also the differentiating ones. The two categories are also approched, in a more
detailed, specific and practical manner, by taking into consideration the craniostenosis diagnose. Thus, the
main question of the second part from this article is: Does craniostenosis leads to a speech or a luanguage
disorder? Under what circumstances? The answer underlines the fact that craniostenosis can involve both
speech and language disorders and that individual approach can be the only solution in order to correctly
delimitate things in this case.
Keywords: craniostenosis, non-syndromic craniostenosis, syndromic craniostenosis,
speech, language, speech and language disorders.

Vorbirea. Repere procesuale

modelarea întregii ființe umane în raport
cu sine însăși, dar în raport și cu ceilalți.

Vorbirea se constituie în cea mai
elaborată formă de producție verbală,
Pentru a putea studia tulburările de
aceasta având la bază activitatea motorie
vorbire este important să poată fi
complexă, dinamică, unică, activitatea ce
delimitate aspectele centrale ale vorbirii,
se constituie în eșafodajul exprimării
în condițiile dezvoltării tipice. Astfel,
gândurilor, ideilor, emoțiilor, precum și
vorbirea presupune integritatea și
în eșafodajul abilităților de acomodare la
integrarea
funcțiilor
neurocognitive,
mediu, de a răspunde stimulilor din
neuromusculare și musculoscheletale
mediu (Duffy, 2005, Bodea Hațegan,
complexe.
2016). Prin urmare, vorbirea are funcția
Duffy, (2005) sumarizează activitățile
comunicațională, de simbolizare, dar și
aferente celor trei funcții în forma
funcția de reglare a comportamentului
următoare:
uman, ceea ce înseamnă că, per global,
vorbirea contribuie în mod semnificativ la
Tabel 1. Componentele procesului vorbirii
Funcții
neurocognitive
neuromusculare
musculoscheletice

3

Componente
anatomice
structuri
cognitive
structuri
neuronale și
musculare
structuri
neuronale,
musculare
(musculatura
respiratorie,
fonatorie,
articulatorie) și
osoase

Conținuturi

Activități

gânduri, emoții, ideitransformate în
simboluri
mesajele verbale

activități de programare cognitivă și
lingvistică

mesajul acustic
generat (ca răspuns
la stimularea din
mediu sau ca mesaj
independent)

activități de execuție neuromusculară
Observație! Chiar dacă această
componentă presupune output-ul
motor, susținut de mecanismele
periferice din actul vorbirii
componenta neuronală, nervoasă
centrală și periferică nu poate fi
exclusă.

activități programare și control motor
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Toate aceste procese combinate formează
componenta motorie din actul de vorbire.
Tulburările de vorbire
Tulburările de vorbire, în terminologia
anglofonă „speech disorders” se referă la
tulburările care presupun implicații
negative asupra producerii de limbaj,
asupra componentei expresive din limbaj
ca urmare a unei afectări a zonei
cerebrale motorii, cu implicații asupra
controlului motor a componentelor
musculare periferice, precum și asupra
programării motorii a actului vorbirii
(Bodea Hațegan, 2016). Prin urmare,
leziunea, afectarea cerebrală are drept
consecințe reducerea, anularea sau
exacerbarea tonusul muscular, ceea ce
conduce la apariția de tulburări de
exprimare verbală, tulburări manifestate
în plan:
 articulator (sunt frecvente tulburările
de pronunție a sunetelor);
 fonator (apar tulburări de voce);
 ritmului și fluenței în vorbire (apar
tulburări la nivelul vitezei de
articulare, la nivelul pauzelor dintre
sunete și cuvinte, precum și la nivelul
acurateței articulatorii);
 respirator (apar tulburări de respirații
cu implicații atât asupra producerii de
sunete, producerii de voce, cât și de
susținere a unui ritm în procesul
comunicațional).

vorbire („motor speech disorders”), iar
dintre acestea dizartria și apraxia motorie
a vorbirii sunt subcategoriile diagnostice
cu ponderea cea mai crescută.
Limbajul- aspecte psiholingvistice
Limbajul se constituie într-un sistem de
semne lingvististice prin intermediul
căruia se materializează comunicarea
interumană. Limbajul are astfel o
componentă individuală fiindcă acesta se
constituie
într-un
proces
cognitiv
complex,
rezultat
al
interacțiunii
funcțiilor cognitive, senzoriale și a celor
motorii. Dar limbajul are și o componentă
socială,
limbajul
presupune
materializarea limbii, deoarece limba
este, mai degrabă, o abstracțiune, un
sistem de semne care nu există decât prin
intermediul actelor lingvistice, decât prin
intermediul
limbajului
utilizat
de
vorbitori (Coșeriu, 2000, Bodea Hațegan,
2016).
Limbajul are astfel ca principală formă de
manifestare vorbirea, limbajul oral, însă
limbajul se poate materializa și nonverbal. Prin urmare, din perspectivă
psiholingvistică limbajul și vorbirea sunt
două manifestări ale aceleași realități, pe
anumite paliere, manifestări pe care le
putem aborda în termenii de la general
(limbajul), la particular (vorbirea); de la
complex (limbajul), la simplu (vorbirea).
În termeni lingvistici se deosebește între
vorbire-limbaj-limbă,
disciplinele
lingvistice care le abordează sunt:

Cele mai frecvent întâlnite tulburări de
vorbire sunt tulburările motorii de
Tabel 2. Disticții lingvistice vorbire-limbă-limbaj
Realitățile lingvistice
Vorbirea=actul lingvistic
Limba
Limbajul

4

Disciplinele linvistice
lingvistica descriptivă
lingvistica istorică
lingvistica generală

Detalierea abordărilor lingvistice
analizează vorbirea în fiecare caz particular
analizează limbile din punct de vedere istoric
Studiază facultatea limbajului, practic se referă la
modul în care limbajul se învață, se achiziționează
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Tulburările de limbaj
ASHA (2015 apud Bodea Hațegan, 2016)
delimitează între două mari categorii de
tulburări, având în vedere conceptul de
limbaj și cel de vorbire. Astfel, tulburările
de limbaj se referă la tulburările de
învățare, achiziție și utilizare a limbajului
pe cele două componente ale limbajului,
componenta expresivă (producere) şi
componenta receptivă (comprehensiune),
atât la nivel oral, cât și la nivel de scriscitit.
De reținut!
Având în vedere această circumscriere
diagnostică se subliniază faptul că
tulburările de învățare din planul limbajului
oral se pot transfera la nivelul limbajului
scris-citit, situație pe care logopedul trebuie
să o aibă în vedere, iar pe parcursul terapiei
logopedice în perioada preabecedară să se
pregătească achiziția ulterioară a limbajului
scris-citit.

Tulburările de vorbire includ deficitele de
la nivelul pronunțării fonemelor, de la
nivelul ritmului şi fluenţei verbale,
precum şi cele de la nivelul tulburărilor
referitoare la fonaţie/voce, tulburărilor
miofuncționale și tulburărilor motorii, cu
implicații pentru articularea sunetelor
vorbirii.
Tulburările de limbaj la copil și adult
includ:
 tulburările de limbaj din perioada
preșcolară (acestea presupun achiziția
deficitară de noi cuvinte și dificultăți
în utilizarea limbajului, precum și în
înțelegerea acestuia în intervalul 3-5
ani, cu alte cuvinte această încadrare
diagnostică poate fi delimitată ca fiind
întârzierea în dezvoltarea limbajului);
 tulburări de învățare a limbajului
(tulburări de scris, citit);
5

 mutism electiv (dificultățile de
utilizare a limbajului sunt dependente
de componenta emoțională);
 afazia (tulburările de limbaj cu
substrat neurologic, cu implicații în
utilizarea și înțelegerea limbajului oral
și scris-citit).
Tulburările de vorbire la copil și adult
includ:
 apraxia verbală (tulburare motorie
care se caracterizează printr-un deficit
în pronunția sunetelor și cuvintelor
datorității
debilității
motorii
generalizate la nivelul aparatului
fonoarticulator);
 dizartria (tulburarea motorie a vorbirii
cu substrat neurologic);
 tulburarea orofacială miofuncțională
(tulburarea de pronunție cauzată de
deficitul
motor
miofuncțional
orofacial, în special de la nivel lingual,
această tulburare poate afecta și
alimentația);
 tulburarea
sunetelor
vorbirii
(tulburarea de pronunție a fonemelor,
principalele caracteristici ale acestei
tulburări sunt omisiunea, substituirea
și/sau distorsiunea sunetelor, această
tulburare mai poate fi denumită și
tulburare articulatorie și fonatorie, iar
în practica logopedică clasică această
tulburare mai este denumită și
dislalie);
 bâlbâiala (tulburarea ritmului și
fluidității vorbirii);
 tulburarea de voce (tulburarea care
implică afectarea parametrilor vocii:
intensitate, înălțime, calitate, timbru,
sustenabilitate).
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Craniostenoza
Craniostenoza sau craniosinostoza este
tulburarea de osificare prematură a
oaselor cutiei craniene a bebelușului, de
închidere prematură a suturilor oaselor
craniene. Oasele cutiei craniene sunt moi,
flexibile și se suprapun la naștere pentru a
asigura trecerea bebelușului prin traselul
pelvin, în momentul nașterii. Acestea nu
fuzionează decât treptat prin închiderea
suturilor, zonelor de suprapunere a
oaselor craniene, osul frontal, parietal,
occipital, temporal, sfenoid (Fenichel,
2009).
Până la vârsta de 6 luni cutia craniană își
dublează dimeniunea, iar apoi până la
vârsta de 2 ani apare o altă dublare a
dimensiunii. Ceea ce înseamnă că
postpartum oasele cutiei craniene nu se
osifică, suturile nu se sudează, ci râmân
flexibile până în jurul vârstei de 2 ani.

2016). În acest caz pot fi enumerate
sindroamele: Apert, Crouzan, Carpenter,
Pleiffer, Seathre-Chotzen, Antley-Bixle și
Muenke.

Fig. 1. Oasele cutiei craniene (Graves, 2018)

Suturile se constituie în zonele de
articulație a celor cinci oase ale cutiei
craniene. Suturile sunt: sagitală, coronală,
metopică, lombdoidă
Conform ICD-10, craniostenoza este
menționată
în
cadrul
categoriei
malformațiilor
și
deformărilor
congenitale ale sistemului musculoscheletal (O.75). Incidența craniostenozei
în populație este raportată a fi 1 la 20002500 de nașteri, ceea ce înseamnă o
incidență scăzută (Yates, Sinn, 2017).
Craniostenoza
se
poate manifesta
sindromic, ceea ce înseamnă că aceasta
este prezentă încă de la naștere și este
parte din simtomatologia unei tulburări
mai ample. Incidența craniostenozei
sindromice este raportată a fi 15-30% din
totalul formelor de craniostenoze (Ko,

6

Fig. 2 Sutile oaselor craniene (Graves,
2018)
Manifestarea nonsindromică se resimte
mai târziu, în jurul vârstei de un an, iar
cercetările conduse până în acest moment
nu pot identifica posibile cauze clare care
conduc la această patologie. Prin
posibilele cauze sunt listate: fumatul în
timpul sarcinii, carențe vitaminice,
hipertiroidism (Morris, 2016).
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Tabel 3. Sindroame care implică craniostenoza (Ko, 2016; Graves, 2018)
Tipul sindromului

Suturile implicate

Tulburări asociate

Componenta genetică

Sindromul Apert

Coronală, Sagitală,
Lambdoidă

Autozomal Dominant

Sindromul Crouzan

Coronală,
Sagitală

Sindromul Carpenter

Toate suturile

Sindromul Pfeiffer

Multiple osificări ale
suturilor

Sindromul Muenke

Coronală

Deformări faciale,
Hiperteleorism, Sindactilie
osoasă la mâini și picioare
Malformații ale oaselor feței,
Hiperteleorism
Dezvoltare cognitivă tipică
Aplatizarea nasului,
Dizabilitate intelectuală,
Sindactilie
Hiperteleorism, Malformații
faciale,
Malformații cardiace, osoase și
intestinale
Nu prezintă malformații la
nivelul mâinilor și picioarelor
Sinostoza radio-humerală și
radio-ulnară, Hiperplazia
congenitală adrenală
Malformațiile degetelor și
mâinilor

Sindromul Antley-Bixle Multiple osificări ale
suturilor
Sindromul SeathreChotzen

Coronală

Craniostenoza poate varia, în funcție de
tipul de osificare a suturilor oaselor
craniene. Astfel, se poate întâlni:
 craniostenoza sagitală. Aceasta se
datorează osificării suturilor sagitale.
Este cea mai frecventă formă de
craniostenoză și se caracterizează prin
alungirea și îngustarea oaselor cutiei
craniene (scafocefalie).
 craniostenoza coronală. Acesata se
datorează osificării premature a suturii
coronale. Aceasta se caracterizează
prin aplatizarea frunții, ochii par
cufundați în orbite, dacă osificarea are
loc pe o singură parte (plagiocefalie
anterioară). Dacă osificarea este
bilaterală apare brahicefalia anterioară.
 craniostenoza
metopică.
Aceasta
presupune osificarea suturii metopice,
delimitând o formă triunghiulară la
nivelul
oaselor
parietale
(trigonenchefalie), caracterizată prin
bombarea oaselor parietale ale cutiei

7

Autozomal Dominant
Autozomal Recesiv
Autozomal Dominant

Autozomal Dominant
Autozomal Dominant
(FGFR2)
Autozomal Recesiv (POR)
Autozomal Dominant

craniene și poziționarea apropiată a
ochilor-hipotelorism (Jaskolka, 2017).
 craniostenoza lambdoidă. Aceasta
preupune osificarea prematură a
suturii lambdoide, ceea ce conduce la
bombarea părții posterioare a cutiei
craniene (plagiocefalie posterioară),
dacă osificarea are loc unilateral. Dacă
osificarea
este
bilaterală
apare
brahicefalia posterioară care poate fi
greșit diagnosticată alungirea cutiei
craniene din cauza prelungirii statului
în
aceeași
poziție
(deformarea
pozițională-plagiocefalie pozițională).
Spre deosebire de craniostenoza
lambdoidă, în deformarea pozițională
osificarea suturii nu este completă.
Craniostenoza se delimitează și în forma
primară, dacă manifestarea este una nonsindromică și forma secundară dacă
manifestarea este una sindromică.
În funcție de numărul suturilor craniene
osificate craniostenoza se delimitează în
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forma simplă, atunci când osificarea are
loc la nivelul unei singure suturi craniene
și multiplă, atunci când osificarea are loc
la nivelul mai multor suturi ale oaselor
cutiei craniene.
Implicațiile patologice ale craniostenozei
sunt variate întrucât din cauza osificării
premature a oaselor cutiei craniene,
creierul nu mai are loc unde să se extindă
pe parcursul procesului de creștere și
dezvoltare, ceea ce conduce la apariția
unei
intensificări
a
presiunii
intracraniene. Cercetarea condusă de
Gault, Renier, Marchac, Jones, (1992) a
evidențiat faptul că există o relație între
nivelul presiunii intracraniene și volumul
cutiei craniene, relația nu este una
generalizabilă, dar autorii arată că dintre
cei 66 participanți la studiu, 13 (adică
20%) prezentau un nivel crescut al
presiunii intracraniene și un volum foarte
limitat al oaselor cutiei craniene, din
cauza
majorelor
obstrucționări
în
dezvoltare.
Creșterea
presiunii
intracraniene conduce la aflectarea
sistemului nervos central, cu consecințe
în plan neuromuscular, neuroscheletal
(Fenichel, 2009). Aceste consecințe se
traduc
prin: dizabilități cognitive,
dizabilități neuromotorii, dizabilități
fizice (apare o deformare a oaselor cutiei
craniene și a feței), dizabilități senzoriale
(vizuale și auditive), tulburări de limbaj și
vorbire.
Craniostenoza este pe larg abordată,
dezbătută
în
literatura
medicală,
implicațiile acesteia fiind semnificative.
Direcțiile de abordare medicală sunt mai
ales de natură chirurgicală și acestea
constituie subiectul multor lucrări de
specialitate. Sunt identificate însă un
număr foarte redus de materiale de
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specialitate
logopedică
sau
psihopedagogică
care
să
vizeze
implicațiile
craniostenozei
asupra
limbajului,
abilităților
cognitive,
psihomotorii,
perceptiv-vizuale
și
auditive, precum și educaționale.
În acest mateial se încearcă evidențierea
implicațiilor
craniostenozei
asupra
dezvoltării abilităților de comunicare
având în vedere întrebarea următoare: În
ce măsură craniostenoza, conduce la
apariția unei tulburări de vorbire sau la o
tulburare de limbaj? Pornind de la studiul
condus de Shim, Park, Kim, Kim și Kim
(2016), studiu care vizează în special
craniostenoza sagitală în relație cu
tulburările de limbaj și cu alte tulburări
de dezvoltare, se desprinde nevoia
abordării detaliate a posibilelor implicații
ale craniostenozei în diagnosticarea
tulburării de limbaj și vorbire, care apare
pe fondul acestei patologii. Este
importantă
și
surprinderea
eterogenetității posibilelor manifestări
patologice, precum și asocierile de
diagnostic, ceea ce subliniază necesitatea
abordării multidisciplinare a acestei
patologii, implicațiile acesteia nefiind
doar de natură estetică.
Craniostenoza- tulburările de vorbire și
limbaj

Craniostenoza și tulburarea de vorbire
Craniostenoza poate să conducă la o
tulburare motorie de vorbire întrucât
aceasta
presupune
afectarea
neuroscheletică și neuromusculară. Prin
urmare, tabloul simptomatologic implică:
 tulburări articulatorii și fonologice;
 tulburări de voce;
 tulburări de ritm și fluență.
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Diagnosticul logopedic, în aceste condiții
ar putea fi:
 dislalie (dacă consecințele neurologice
nu pot fi puse în evidență, ci doar cele
de natură organică, scheletică și
musculară);
 dizartrie (dacă apar și consecințe
neurologice, iar acest lucru se poate
întâmpla în condițiile în care
intervenția chirurgicală a fost una
tardivă sau cu complicații);
 rinolalie (dacă tulburările rezonatorii
sunt semnificative ca urmare a alterării
camerelor nazale rezonatorii, în
condițiile afectării oaselor feței);
 dispraxie (dacă apar mai puțin
consecințe neurologice evidente și mai
multe abilități motorii afectate).

Craniostenoza și tulburarea de limbaj
Craniostenoza
este
considerată
o
tulburare congenitală, cu manifestare în
perioada micii copilării, înainte de vârsta
de 2 ani (moment după care osificarea
suturilor craniene este considerată a fi
adecvată). Dacă această tulburare are de
timpuriu consecințe în sfera limbajului și
a comunicării, atunci, cel mai probabil,
tabloul tulburării de limbaj este unul de
tipul unei întârzieri în dezvoltarea
limbajului.
În
aceste
condiții
craniostenoza duce la apariția unei
tulburări de limbaj și nu la apariția unei
tulburări de vorbire.
Craniostenoza poate presupune atât
afectarea limbajului expresiv, cât și a celui
receptiv avâd în vedere că poate implica
atât deficite neuromotorii, cât și deficite
perceptivauditive.
Prin
urmare,
diagnosticul de tulburare expresivă și
receptivă de limbaj poate fi stabilit în
condițiile acestei patologii.
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Implicațiile
craniostenozei
asupra
limbajului scris-citit pot să apară atât în
condițiile unor deficite cognitive, ceea ce
înseamnă că tulburarea de limbaj este
una non-specifică, datorată deficitului din
planul procesării informației, cât și în
absența deficitului cognitiv și se poate
întâlni tulburarea de învățare ca tablou
asociat craniostenozei. În aceste condiții
diagnosticul este cel de tulburare de
limbaj scris.
Craniostenoza poate să fie diagnosticată
și în contextul unui tablou de bilingvism
ceea ce înseamnă că poate să se asocieze
cu o dezvoltare încetinită sau accelerată a
limbajului. În condițiile în care
dezvoltarea limbajului este încetinită în
contextul bilingvismului, diagnosticul
logopedic care poate fi formulat este acela
de tulburare a limbajului oral.
Carențele educaționale, mediul mai puțin
stimulativ sau modelele articulatorii
deficitare din mediu pot conduce la
apariția atât a tulburărilor de vorbire, cât
și a tulburărilor de limbaj, în contextul
craniostenozei.
Este important de subliniat faptul că
absolut orice altă tulburare se poate
asocia cu un tablou de craniostenoză fără
a fi vorba despre situația vreunui sindrom
dintre cele menționate mai sus, ceea ce ar
putea
conduce
la
nuanțarea
diagnosticului logopedic.
Concluzii și direcții practice de abordare
Craniostenoza este o tulburare complexă,
abordarea medicală trebuind a fi
îngemănată
cu
cea
de
natură
psihoeducațională,
psihopedagogică,
logopedică și kinetoterapeutică. Este
evident că diferențele majore în abordare
sunt date de prezența tulburării în
context sindromic sau non-sindromic.
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Astfel,
în
context
sindromic
craniostenoza poate conduce la multiple
complicații, iar suportul trebuie să fie
unul
individualizat,
specific
particularităților de dezvoltare din fiecare
caz în parte. În context non-sindromic,
tulburarea poate fi abordată și prin
prisma unui program de monitorizare și
prevenție, desigur, dacă craniostenoza a
fost abordată medical suficient de
timpuriu încât să nu conducă la implicații
patologice derivate.
Sub aspectul particularităților demersului
logopedic, este important de subliniat că
delimitarea tulburare de limbaj și
tulburare de vorbire, în contextul
craniostenozei
se
realizează
doar
particularizat, având în vedere specificul
cazului și implicațiile suplimentare,
contextuale asupra condiției patologice.
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Alfabetul dactil și influența dactilării asupra abilităților de citire a copiilor cu
dizabilități auditive
Ioana TUFAR 1
Abstract:
This paper assesses fingerspelling as a part of Sign Language communication of Deaf persons and the
alternative to be a way of increasing reading skills of Deaf children. A short history review is provided
together with theories and models that are addressing fingerspelling. It will be underlined that fingerspelling
positively correlates with strong reading skills. Strategies and an intervention program for developing
fingerspelling skills will be recomended in the last part of this paper.
Keywords: fingerspelling, reading skills, phonological awareness, hearing impairment.

Introducere
Alfabetul dactil este o parte integrantă a
lexiconului limbajului semnelor, Padden
& Gunsauls (2003) demonstrând faptul că
pâna la 30% din semnele ASL (American
Sign Language) utilizate de adulții surzi,
cuprind dactileme. În limbajul semnelor
din România, multe cuvinte, cum ar fi
numele, locurile și cuvintele fără un
anumit semn, sunt în mod obișnuit
exprimate prin dactileme; dactilemele
sunt adesea folosite pentru a reprezenta
termenii tehnici sau concepte abstracte.
Etimologic, termenul dactilemă provine
din greacă: daktylos = deget și logos =
cuvânt, iar termenul actual în limba
engleză fingerspelling face referire directă
la aspecte fonetice pe care la implică
dactilarea.
Alfabetul dactil este conceput pe baza
configuraţiei mâinii şi a degetelor, iar
ceilalţi parametri: configuraţia degetelor,
orientarea mâinii, poziţia în spaţiu şi
mişcarea sunt specifici fiecărei dactileme.
Alfabetul dactil al limbii române conține
31 de dactileme și întrucât limbajul dactil
se bazează pe limbajul scris, dactilemele
sunt asemănătoare cu grafemele. Astfel,
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între unele dactileme şi grafeme
asemănarea este evidentă, de exemplu în
cazul dactilemelor „c”, „d”, „l” şi „o”. În
dactilarea românească sunt folosite
preponderent degetele unei singure mâini
(excepție: „q”, „x”, „w” care în anumite
zone ale României sunt executate cu două
mâini); unele dactileme sunt dublate de
mişcare: „j”, „î”, „z”, „ş”, „ţ”, „q” (BodeaHaţegan, 2015). Dactilarea are un efect
pozitiv
în
reproducerea
structurii
fonematice şi silabice a cuvântului prin
respectarea numărului acestor structuri
precum şi a succesiunii acestora.
Lopatiuc (2016) menționa că limbajul
dactil este un sprijin pentru formarea
gândirii noţional-verbale conform şi Anca
(2006) sublinia că relaţia dintre limbajul
dactil şi cel verbal este dată de faptul că
limbajul
dactil
respectă
structura
fonematică a limbajului verbal, permiţând
redarea succesiunii fonemelor în cadrul
cuvintelor, păstrarea numărului de silabe
şi a succesiunii acestora în cuvinte. Deci,
este suficientă memorarea celor 31 de
litere ale acestui alfabet pentru a
transmite un mesaj unei persoane care
utilizează acest sistem de comunicare:
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persoana percepe succesiunea literelor şi
înţelege astfel sensul enunţului.
Părinții cu dizabilitate auditivă dactilează
cu copiii de foarte devreme și de multe
ori fără să țină seama de lungimea
cuvântului dactilat; copiii care au părinții
cu dizabilitate auditivă, în mod obișnuit,
încep să dactileze la vârsta de 24 de luni,
dactilând
cuvinte,
nu
dactileme
individuale. Ei se concentrează asupra
tiparelor de mișcare și a formelor
cuvântului general. În jurul vârstei de
patru ani, copiii vor începe să exploreze
relația dintre dactileme și litere. Ei încep
să conștientizeze faptul că există
configurații specifice ale mâinii în
cuvintele dactilate (Padden, 2006).
Scurt istoric al alfabetului dactil
Paden şi Gunsauls (2003) explică aspecte
istorice legate de alfabeltul dactil
începând cu călugărul benedectin Saint
Bede Venerable care a propus alfabetul
manual pentru comunicarea tăcută a
călugărilor pâna la Juan Pablo Bonet care
a publicat în 1620 o carte despre educaţia
surzilor în care a explicat utilizarea
alfabetului manual pentru a-i învăța pe
copiii cu dizabilităţi auditive să vorbească
și să citească.
Potrivit lui Lane, Hoffmeister și Bahan
(1996) în primele școli pentru surzi din
Spania, Franța și Italia, profesorii Juan
Pablo Bonet (Spania) și Jacob Rodrigues
Pereire (Franţa) promovau folosirea
alfabetului manual. Abatele de l’Epée,
fondatorul primei școli publice pentru
elevi surzi din Paris, a folosit limbajul
dactil ca mijloc de comunicare și ca
instrument pentru a preda ortografia și
limba scrisă, iar în 1817 Laurent Clerc,
care fusese elev la școala Abatelui de
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l’Epée, a contribuit la înființarea primei
școli pentru copiii surzi din Statele Unite
şi în acest context el a introdus nu numai
limbajul semnelor franceze, ci și alfabetul
manual dactil.
Alfabetul dactil pictat de Fray Melchor de
Yebra în 1596 și retipărit de către Juan
Pablo Bonet în 1620, își găsește drumul
spre Lumea Nouă la începutul sistemului
educațional de aici şi unul dintre cele mai
vechi volume ale American Annals of the
Deaf and Dumb, o publicație periodică
despre educația surzilor, include un
articol care pledează pentru utilizarea
dactilemelor în educarea copiilor cu
dizabilităţi auditive. În prima parte a
secolului al XIX-lea, persoanele surde au
folosit dactilemele intercalate cu gesturile
specifice ale limbajului semnelor, însă
după Congresul din 1880 de la Milano,
abordarea oralistă a prins avânt. În acest
context limbajul dactil a demonstrat
foarte clar utilitatea lui în procesul de
demutizare și a continuat să fie utilizat.
În ceea ce priveşte utilizarea dactilemelor
în ţara noastră, se ştie că în 1900, în şcoala
de la Focşani metoda de bază era cea
dactilologică, întrebuinţată independent
de procesul propriu-zis de demutizare
(Anca, 2006).
Teorii și modele referitoare la dactileme
Au fost identificate mai multe teorii cu
privire la dactileme. Prima, din lucrarea
lui Battison (citat de Tapio, 2012), susține
că dactilarea este un proces de
ortografiere deoarece cuvintele sunt
formate prin îmbinarea de secvențe
morfemice care își păstrează caracterul ca
semne individuale.
Această teorie
presupune că o analiză a dactilemelor să
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fie în mare parte o analiză a segmentelor
lor componente.
O altă teorie explicată de Wilcox (1992)
afirmă că dactilemele constau în gesturi
articulare și că dactilemele nu sunt
recunoscute ca litere izolate, ci trebuiesc
identificate global. Această abordare
implică o analiză în ansamblu a
cuvintelor dactilate și consideră că
dactilemele trebuie să fie văzute ca
aspecte ale unei entităților lingvistice.

unităţi gestaltiste şi că dactilemele sunt
morfeme libere ale limbajului semnelor
care au formă specifică, înţeles şi referent.
Diagrama de mai jos prezintă un model
(Schrick, 2017) care surprinde conexiunea
dintre dactilare și procesul de citire. Toți
copiii, auzitori sau cu dizabilități auditive,
au un lexicon mental sau un vocabular.
Lexiconul mental poate cuprinde semne,
cuvinte dactilate lexicalizate sau cuvinte
rostite și stocate în sistemul cognitiv.

MacGlaughlin (2016) menţionează că
dactilemele sunt itemi ortografiaţi ca
Fig. 1. Relația dintre dactilare și scriere
(Brenda Schick, 2017)
Dactilemele ca punte de legătură cu forma scrisă a cuvântului

Lexicon mental: semne, dactileme
lexicalizate, cuvinte rostite

Dactilare efectivă
Analiza cuvintelor
Dactilare internalizată
Reprezentare fonologică
Cunoștințe ortografice
Reprezentare mentală ortografică

Cunoștințe sublexicale
Identificarea de cuvinte

Cercetările realizate de Schrick și
colaboratorii (2007, 2011, 2017) au arătat
că, pe măsură ce copiii încep să dactileze
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și să analizeze cuvintele dactilate din
punct de vedere al segmentelor
constitutive, vor avea o reprezentare

RRTTLC 2018
fonologică a acestora. Apoi, atunci când
se face legătura dintre reprezentarea
fonologică a dactilemelor și reprezentarea
mentală ortografică, aceasta va conduce
la cunoaștere ortografică, la cunoaștere
sublexicală a părților sau fragmentelor
unui cuvânt și în cele din urmă, la
identificarea cuvintelor scrise.
Particularități ale alfabetului dactil adaptat
tactil persoanelor cu surd
Alfabetul dactil adaptat tactil a fost creat
în scopul comunicării cu persoanele cu
surdocecitate dobândită prin noţiunile
limbii vorbite de către comunitatea
validă. Avantajul lor stă în faptul că
partenerii valizi le pot învăţa uşor. Cu
ajutorul schiţelor sau a imaginilor scanate
referitoare la configuraţia literei, orice
persoană poate transmite mesaje unei
persoane cu surdocecitate şi se poate
implica direct în conversaţii. Fluxul
conversaţiei este mai redus, dar se pot
folosi abrevieri care accelerează ritmul de
transmitere şi receptare (Fărcaș, 2012).
Dactilemele sunt folosite de către
persoanele cu surdocecitate dobândită
care au achiziţionat în prealabil limbajul
oral ca limbă maternă sau care erau surde
şi efectuau alfabetul dactil în comunicare.
Ele sunt implementate şi copiilor cu
surdocecitate în complementaritate cu
sistemele orale sau gestuale sau ca sistem
principal de comunicare. Este important
să se înţeleagă că sistemele dactilologice
adaptate tactil sunt o formă de expresie a
limbajului oral. Ele utilizează motricitatea
manuală pentru execuţie şi percepţie
tactilă, dar funcţionează pe baza
limbajului oral pe care îl codează
ortografic, semantic şi sintactic. Sistemul
dactilologic are avantajul de a fi în
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continuitate cu limbajul oral al celor cu
dezvoltare tipică (Enerstvedt, 1996).
Referitor la receptarea dactilemelor în
formă tactilă, menţionăm faptul că în
România, persoanele cu surdocecitate
utilizează alfabetul dactil realizat cu o
singură mână, spre deosebire de cei din
Marea Britanie care utilizează alfabetul
manual al surdocecităţii realizat cu
ambele mâini.
În cazul surdocecităţii, receptarea
acestora se realizează prin amplasarea
mâinilor persoanei care primeşte mesajul
deasupra celei care emite mesajul. Un mic
dezavantaj constă în faptul că procesul de
comunicare este încetinit dacă se
utilizează propoziţii transmise prin
dactilare
datorită
faptului
că
decodificarea lor necesită un timp
semnificativ mai îndelungat. Conform lui
Reed şi colab. (1995) care a realizat un
studiu asupra recepţiei tactile şi vizuale a
alfabetului
dactil,
procesul
de
decodificare al propoziţiilor este de 4-5
ori mai lent decât procesul de transmitere
al aceluiaşi mesaj prin limbajul semnelor.
Relația
dintre
dactilare,
fonologică și citire

conștiința

Conform Bodea-Hațegan (2013) conştiinţa
fonologică presupune înţelegerea faptului
că un cuvânt este alcătuit din foneme
distincte; această înţelegere constituie
baza abilităţii de a identifica, discrimina
şi manipula sunetele dintr-un cuvânt.
Conştiinţa fonologică se referă astfel la
abilitatea de a manipula sunetele vorbirii
(fonemele) cu impact asupra semnificaţiei
cuvintelor. Procesarea fonologică include
conştiinţa
fonologică,
precum
şi
conştiinţa fonemică. Atât conştiinţa
fonologică, cât şi cea fonemică se
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focalizează pe diferenţierea sunetelor care
sunt parte a cuvintelor.
Conștiința fonologică și fonemică au fost
subliniate ca fi importante pentru
achiziționarea cititului de către copiii
auzitori (Chard și Dickson, 1999): copiii
trebuie să învețe principiile alfabetice
care stau la baza decodificării cuvintelor
pentru că acestea sunt regulile care leagă
reprezentarea fonetică a cuvintelor de
ortografia tipărită.
În cazul copiilor cu dizabilități auditive
barierele majore pentru achiziționarea
cititului sunt abilitățile de decodare și
vocabularul.
Chiar
dacă
depistrea
timpurie și tehnologia avansată au
îmbunătățit rezultatele, există încă mulți
copii care au capacitatea limitată de a
folosi auzul rezidual pentru a accesa
limba vorbită, iar abilitățile lor sunt slab
funcționale. Copiii hipoacuzici, cu auz
funcțional limitat au, în mod frecvent,
reprezentări
fonologice
slabe
ale
cuvintelor sau nu reușeșc să ajungă la
nivelul reprezentărilor cuvintelor. Cu
toate acestea, copiii care utilizează
dactilemele în comunicare au o
reprezentare fonologică a acestora.
Pentru a dactila și pentru a înțelege
cuvintele dactilate, o persoană trebuie să
apeleze
la
reprezentarea
mentală
fonologică a dactilemelor. Această
reprezentare fonologică mentală trebuie
dezvoltată, în același mod în care copiii
auzitori dezvoltă o înțelegere fonologică a
cuvintelor rostite.
Dactilarea poate oferi o reprezentare
fonologică non-auditivă a structurii
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interne a cuvintelor scrise și poate ajuta la
decodificare.
De
asemenea,
este
important de reținut faptul că dactilemele
sunt în esența lor fonologice și conform
lui Schick, Bridenbaugh, Boll (2017) există
dovezi clare că avem reprezentări
cognitive ale cuvintelor dactilate. Prin
dezvoltarea
abilității
copiilor
cu
dizabilități auditive de a dactila putem
determina o creștere a reprezentărilor
fonologice. Reprezentarea fonologică a
cuvintelor dactilate poate apoi să se
conecteze la o reprezentare ortografică
mentală, de cuvântul scris.
Există tot mai multe dovezi (Stone,
Kartheiser, Hauser, Petitto, Allen, 2015;
Schick, 2017) că dactilarea poate oferi o
cale de decodificare a cuvintelor și de
întărire a recunoașterii cuvintelor scrise
prin construirea conștiinței fonologice și
asigurarea unei relații directe dintre
cuvintele dactilate și cuvintele tipărite.
Dactilarea oferă o alternativă pentru cei
cu dizabilități auditive de a achiziționa
cititul nu bazându-se pe memorarea
cuvintelor scrise, pentru că s-a dovedit ca
aceasta metodă reprezintă un mod
ineficient de a învăța cititul (Schick, 2017)
Cercetările lui Schick (2017) arată o relație
puternică între abilitățile de dactilare și
citire. În studiul efectuat asupra a 350 de
copii cu dizabilități auditive (cu vârsta
cuprinsă între 5 și 9 ani), analiza datelor a
arătat că există o corelație puternică între
dactilare și abilitățile de citire după cum
se poate observa și mai jos.
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Fig. 2 Corelația dintre dactilare și abilitățile de citire (Schick, 2017)
vârstă

vocabular expresiv

r=.62

dactilare

r=.51

r=.85

Datorită rezultatelor cercetărilor, Brenda
Schick și echipa sa de la University of
Colorado Boulder a creat un program de
intervenție
care
se
axează
pe
îmbunătățirea dactilării și citirii copiilor
cu dizabilități auditive de la grădiniță
pâna la clasa a II-a. Fingerspell Way to
Reading (Dactilarea un drum spre citire)
este un program cu două componente
desfășurate pe parcursul unui întreg an
școlar: un program Fingerspelling (de
dactilare) de 3 zile/săptămână și un
program
Reading
comprehension
(înțelegerea citirii) de 2 zile/săptămână.
Programul de dactilare îmbunătățește
conștiința
fonologică
a cuvintelor
dactilate, ceea ce sporește abilitățile
expresive și receptive ale comunicării și
determină a creștere a preciziei de
identificare a cuvintelor tipărite.
Programul de întelegere a citirii oferă
oportunități suplimentare de lectură prin
folosirea cuvintelor dactilate în propoziții
și povești care sunt adaptate pentru
fiecare unitate de învățare. Conform
acestui program, copiii analizează
cuvintele focalizându-se pe prima literă
dactilată și pe ultima secvență a
cuvântului. Copiii au de identificat
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abilități de citire

cuvintele folosind inițial doar dactileme,
apoi după două zile de analiză a
cuvintelor dactilate se introduc și
cuvintele în varianta scrisă. Fiecare nivel
este împărțit în 12 unități, fiecare unitate
fiind formată din șase lecții de câte 25 de
minute fiecare. Primele două lecții se
concentrează
pe
exprimarea
și
recepționarea dactilării și pe conștiința
fonologică. Începând cu a treia lecție,
dactilarea cuvintelor țintă este legată de
forma cuvântului scris și de analiza
cuvântului scris. Cele două lecții finale se
concentrează pe scrierea cuvintelor țintă
și pe citirea cuvintelor țintă în mod izolat
și în text.
În continuare vor fi prezentate câteva
exemple de cuvinte de la nivelul inițial și
din primul nivel adaptat limbii române.
Nivelul inițial:
DAT, LAT, MAT, PAT, SAT
BAC, DAC, FAC, LAC, MAC
Nivelul 1A:
BLÂND, BLOND, BORD, CALD, GARD,
GHID, RÂND
CIORAP, CRAP, DOP, GRUP, TRUP,
STOP, SCOP
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Nivelul 1B:
BAIE, BANCĂ, BIROU, BLUZĂ, BOALĂ,
BORCAN, BUNIC, BURTĂ, BUZĂ
CASĂ, PLASĂ, LASĂ, MASĂ, COASĂ,
CURIOASĂ, FRUMOASĂ, FURIOASĂ,
MIREASĂ, VICTORIOASĂ.
Scopul unui astfel de program este ca
după intervenție copiii să fie capabili să
realizeze atât dactilarea corectă a
cuvintelor, cât și recunoașterea cuvântul
scris crespunzător.
Padden și Ramsey (2000, 2006) au
investigat și ei capacitatea de citire și
abilitățile lingvistice specifice elevilor
surzi din clasa a treia până la a șaptea.
Rezultatele au arătat că utilizarea
dactilării corelează cu citirea; în acest
studiu, copiii care au avut performanțe
mai bune la testele de citire au
demonstrat competențe asociative, cum
ar fi: capacitatea de a scrie cuvinte care au
fost dactilate și capacitatea de a traduce
cuvintele dactilate prin semnele adecvate
din limbajul semnelor. Un aspect
important este că vocabularul poate
crește semnificativ dacă se utilizează
alfabetul dactil. Haptonstall-Nykaza &
Schick (2007) au constatat că reținerea
noțiunilor noi de vocabular a crescut
atunci când dactilarea a fost adăugată la
instrucțiunile activităților desfășurate.
Concluzii și recomandări
În concluzie, reiterez că dactilarea oferă o
legătură lingvistică cu vocabularul și
sintaxa limbii vorbite fapt care ne arată
importanța învățării dactilării fluente de
către copiii cu dizabilități auditive dacă
utilizăm bilingvismul ca metodă de
educație și ca mijloc de incluziune socială
ulterioară.
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Studiile lui Baker (2010) arată că există
mai multe stategii eficiente de învățare și
utilizare a dactilării printre care:
înlănțuirea,
metoda
sandwich
și
lexicalizarea. Înlănțuirea este utilizată
pentru introducerea noilor concepte sau a
noilor termeni în vocabular creând
asociații prin corelarea acestora la
gesturile corespondente din limbajul
semnelor și apoi la cuvântul scris. Prin
înlănțuire, profesorul poate urma una din
următoarele variante pentru învățarea
unui cuvânt nou:
1) indicați cuvântul TORNADĂ scris pe
tablă;
2) dactilați T-O-R-N-A-D-Ă
3) efectuați semnul pentru TORNADĂ,
sau:
1) dactilați T-O-R-N-A-D-Ă;
2) efectuați semnul pentru TORNADĂ
3) scrieți TORNADĂ pe tablă.
În plus, profesorii pot folosi obiecte,
imagini sau alte mijloace multimedia
pentru a consolida conceptele.
Metoda sandwich alternează între
dactilare și utilizarea gesturilor din
limbajului semnelor, consolidând și
echivalența dintre limbajul semnelor și
limbajul verbal.
Profesorul poate
urma
următoarele variante

una

din

1) se dactilează T-O-R-N-A-D-Ă;
2) se efectuează
TORNADĂ

semnul

pentru

3) din nou se dactilează T-O-R-N-A-D-Ă.
Sau
1)
se
efectuează
TORNADĂ;

semnul

pentru
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2) se dactilează T-O-R-N-A-D-Ă
3) se efectuează din nou semnul pentru
TORNADĂ.
Lexicalizarea este un procedeu prin care
cuvintele dactilate sunt modificate sau
lexicalizate pentru a deveni mai
asemănătoare semnelor, este de fapt un
împrumut la nivel de verbe, adjective,
conjuncții, interjecții și interogații.
Lexicalizarea transformă cuvântul dactilat
într-o imagine vizuală similară unui
semn. Această strategie facilitează
reținerea unor cuvinte și în limbajul
semnelor românești avem astfel de semne
care sunt dactileme lexicalizate la: „da”,
„nu”, „și”, „la”, „ce?”, „ok”.
Consider că dacă dorim îmbunătățirea
performanțelor copiilor cu dizabilități
auditive la citire trebuie să considerăm
alfabetul dactil ca o alternative eficientă
pentru decodificarea cuvintelor și pentru
dezvoltarea vocabularului.
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Particularități ale dezvoltării abilităților de comprehensiune verbală în
contextul dizabilităților intelectuale la vârsta adolescenței
Nicoleta Elena COVACI1
Abstract:
The research” Features in the development of verbal comprehension in the context of intellectual
disabilities in adolescent age” examines the level of linguistic skills in intellectually disabled 16 year old
students who attend a form of special education. The testing of these students is difficult because the tests
that can be employed to this kind of sample are scarce. The same situation is presented in the case of
language therapy where most of the materials are applicable to a much younger age group.
In the introduction we have synthesized the main theories regarding language, and the importance of
language as a mean of communication and as the main psychological process.
Keywords: intellectual disabilities, verbal comprehension, language skills, functional
communication, language and communication disorders

Introducere
Pornind de la Regulile Standard privind
Egalizarea Şanselor Persoanelor cu
Dizabilităţi adoptate de Adunarea
Generală ONU în 1993, cu scopul de a
realiza o integrare pozitivă şi deplină a
persoanelor cu dizabilităţi în toate
aspectele societăţii, s-a inițiat o cercetare
în care au fost aplicate probe adaptate
care
vizează
semnificația
verbală,
comprehensiunea mesajului și înțelegerea
unor termeni din vocabularul specific
domeniilor de pregătire profesională, cu
scopul de a reliefa particularități ale
dezvoltării abilităților de comprehensiune
verbală
la
elevii
cu
dizabilități
intelectuale ce au vârste cuprinse între 16
– 21 ani.
Materialul propus sintetizează parcursul
și rezultatele radiografierii nivelului de
dezvoltare al abilităților lingvistice
propuse în cercetare.
Repere teoretice
Roșan și Bălaș-Baconschi (2015) prezintă
cele mai recente definiții și caracteristici
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ale
termenului
de
dizabilitate
intelectuală, adică echivalentul sintagmei
,,tulburări intelectuale și de dezvoltare”
din ICD – II, iar conform legislației
actuale din SUA, cel care înlocuiește
termenul de,,retardare mentală”.
Conform autorilor mai sus menționați,
există cinci asumpții privind definiția
dizabilității intelectuale:
Deficitele în funcționarea cognitivă
prezentă trebuie să fie luate în
considerare în contextul mediului
comunitar specific vârstei individului,
grupului de prieteni și culturii din care
face parte.
O evaluare validă ia în considerare
diversitatea lingvistică și culturală,
precum și diferențele la nivelul
comunicării, la nivel senzorial, motor și
comportamental.
De cele mai multe ori, la nivelul
individului,
deficitele
coexistă
cu
punctele tari.
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Scopul principal al identificării acestor
deficite este alcătuirea unui profil al
tipurilor de suport și asistență necesare.
Oferirea unui suport corespunzător pe o
perioadă determinată de timp va conduce
la îmbunătățirea vizibilă a funcționării de
zi cu zi a persoanei cu dizabilitate
intelectuală.
În contextul actual, prin promovarea unui
nou tip de limbaj în relaţiile sociale
cotidiene, în mass-media, în rândul
profesioniştilor care activează în cadrul
diferitelor instituţii abilitate să ofere
servicii persoanelor cu dizabilităţi, în
literatura de specialitate, prin consultarea
şi implicarea persoanelor cu dizabilităţi în
luarea deciziilor şi prin manifestarea unor
comportamente proactive, se pot produce
schimbări care susţin persoanele cu
dizabilităţi pentru a deveni persoane
autonome, independente (L.E. Runceanu
în Elemente de psihopedagogie specială V. Preda, coordonator, 2007).
Domeniul terapiei tulburărilor de limbaj
și comunicare este unul complex,
perspectivele diagnostice și de intervenție
fiind într-o continuă schimbare. Din
categoriile
diagnostice
mari
sunt
desprinse o serie de subcategorii, prin
care se asigură o mai bună și profundă
abordare a domeniului (Bodea Hațegan,
2016).
După același autor, funcțiile limbajului
sunt multiple, acestea putând fi rezumate
după cum urmează:
Funcția comunicațională – de transmitere
și solicitare de informații, de exprimare a
propriilor nevoi, de relaționare cu ceilalți,
de importanță deosebită prin faptul că
oferă consistență întregului demers
terapeutic logopedic.
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Funcția socială care derivă din funcția
comunicațională și permite stabilirea de
relații, de legături cu cei aflați în
proximitate sau la distanță. Funcția
socială conferă valoare demersului
terapeutic,
fiind
o
coordonată
importantă.
Funcția cognitivă – deoarece limbajul are
funcția de stimulare a procesării
intelectuale prin caracterul abstract și
mai ales prin caracterul simbolic. Având
în vedere această funcție, tulburările de
limbaj sunt relaționate cu dizabilitatea
intelectuală,
aceasta
putând
oferi
informații valoroase despre funcționarea
cognitivă. În terapia limbajului, atunci
când apare problema unui deficit de
structurare a limbajului, în mod implicit,
se ridică problema funcționării cognitive.
Funcția reglatorie a limbajului permite
oferirea de feedback, precum și cea de
externalizare a emoțiilor, de reglare și
autoreglare. Această dimensiune a
limbajului nu poate fi omisă în demersul
terapeutic, mai ales că au fost evidențiate
o serie de relații între tulburările de
limbaj și tulburările din plan emoțional.
Relația bidirecțională dintre limbaj și
procesarea
cognitivă,
dezvoltarea
limbajului în solidar cu dezvoltarea
gândirii este o realitate ce nu mai trebuie
demonstrată, fiind verificată atât în
evoluția filogenetică, cât și în ontogeneză.
În procesul de evaluare dinamică
formativă este nevoie să se înțeleagă
relația dintre caracteristicile sarcinii și
capacitatea de rezolvare a acesteia de
către elev. Pentru aceasta Feuerstein a
subliniat importanța pe care o au
elaborarea și utilizarea hărții cognitive
specifice fiecărui elev. Harta cognitivă
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descrie actul mintal raportat la câțiva
parametri care permit analiza și
interpretarea performanțelor intelectuale
ale elevului prin localizarea zonelor
cerebrale cu probleme funcționale și
modificarea
proceselor
cognitive
corespunzătoare.
La elevii cu dizabilități intelectuale se
manifestă dificultăți de diferite grade nu
numai în elaborarea unei strategii
eficiente, ci și în abordarea strategiei
ineficiente, ei perseverând adeseori în
erori, din cauza rigidității și a inerției
gândirii, a lipsei sau insuficientei
capacități de a elabora planuri mnezice și
planuri de învățare.
Dezvoltarea cognitivă a copiilor cu
dizabilităţi intelectuale este îngreunată de
tulburările de limbaj și comunicare.
Abordarea interdisciplinară a tulburărilor
de limbaj, ajută la activarea mecanismelor
naturale de producere a limbajului și
facilitează integrarea socio-profesională.
CPLOL (2015) – (Comité Permanent de
Liaison des Orthophonistes – Logopèdes
de l'Union Européenne) – subliniază că
terapeutul limbajului are ca obiect de
activitate persoanele care, ca urmare a
tulburării cu care se confruntă, ajung să
aibă dificultăți de integrare socială (apud
Bodea-Hațegan C. 2016). Acest lucru este
susținut și de specialiștii formați în
terapia limbajului care consideră că elevii
cu CES, indiferent de gen, vârstă sau grad
al dizabilității, ar trebui să aibă mai mult
acces în cabinetele de logopedie ale
școlilor din învățământul special sau la
cabinetele logopedice interșcolare, pentru
că dincolo de a corecta tulburările de
pronunție, articulare, de scris– citit –
calcul matematic, evaluările logopedice
arată funcționalitatea limbajului și sunt
22

un factor predictiv puternic în integrarea
socio-profesională.
Apare întrebarea, în ce măsură elevii de
peste 16 ani cu dizabilități intelectuale,
care prezintă pe acest fond tulburări de
limbaj,
pot
dobândi
calități
de
comunicare funcțională prin terapie
logopedică și care funcții ale limbajului
potențează calitățile de comunicare
funcțională.
Metodologia cercetării
În anul școlar 2016-2017, sub coordonarea
d-nei. conf. univ. Carolina BodeaHațegan, s-a inițiat o cercetare la Centrul
Școlar de Educație Incluzivă Baia Mare,
cu scopul radiografierii nivelului de
dezvoltare a unor abilităților lingvistice,
la un grup de elevi cu dizabilități
intelectuale de peste 16 ani, cuprinși întro formă de școlarizare (ciclul inferior al
liceului, filieră tehnologică, adică clasele
IX – XI și apoi stagiile de pregătire
practică) pentru elaborarea și adaptarea
unor teste specifice vârstei și gradului de
dizabilitate intelectuală.

Obiectivele specifice urmărite
 de a realiza un profil al populaţiei
şcolare cu dizabilitate intelectuală
liminală, ușoară și moderată de la CSEI
Baia Mare, privind nivelului de
dezvoltare a abilităților lingvistice;
 de a determina care sunt diferenţele în
funcţie de particularităţile de gen
(băieţi, fete) și de gradul de deficiență;
 de a crea în viitor un program de
terapie
pentru
îmbunătăţirea
capacităţii de înţelegere verbală și
comunicare eficientă.

Ipotezele cercetării au fost
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Se prezumă că fetele prezintă valori mai
mari pentru testele de Semnificaţie
verbală, Comprehensiune şi Vocabular
specific decât băieţii,
Se prezumă că valorile testelor de
Semnificație verbală, Comprehensiune și
Vocabular specific se corelează pozitiv cu
Gradul de dizabilitate, de la intelect
liminar, la dizabilitate ușoară și
moderată,
Se prezumă că valorile testelor de
Semnificaţie verbală, Comprehensiune şi
Vocabular specific corelează pozitiv.

Participanții la cercetare
La cercetare au participant elevi 18 elevi
de la CSEI Baia Mare, grupul având
următoarele coordonate:
 elevi din clasele IX – XI: 8 elevi din
clasa a IX-a, 8 elevi din clasa a X-a și 2
elevi din clasa a XI-a
 6 elevi cu intelect de limită, 6 elevi cu
dizabilitate cognitivă ușoară și 6 elevi
cu dizabilitate cognitivă moderată.
 vârste cuprinse între 16 – 21 ani: 6 elevi
cu vârsta de 16 ani, 6 elevi cu vârsta de
17 ani, 2 elevi cu vârsta de 18 ani, 3
elevi cu vârsta de 19 ani și 1 elevi cu
vârsta de 21 ani
 9 elevi fiind băieți și 9 fete.
În cadrul cercetării, inițial s-a realizat o
pretestare la 5 elevi ai CSEI Baia Mare
pentru a vedea în ce măsură aceștia pot
aborda și susține cele trei probe. Ulterior,
participanții la cercetare au fost evaluați
individual în cabinetul logopedic.

Instrumentarul utilizat
S-au utilizat următoarele instrumente de
măsurare:
 Testul (V) din bateria factorială PMA
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 PEAMR
 Scală de Vocabular specific.
 Testul (V) din bateria factorială PMA
Bateria factorială PMA
În engl. Primary Mintal Abilities, este
rezultatul unei serii de cercetări efectuate
de către o echipă de psihologi din cadrul
Laboratorului
de
Psihometrie
al
Universității din Chicago, sub conducerea
profesorului Louis Leon Thurstone. Prima
versiune a bateriei a fost publicată în 1941.
În România, bateria a fost adaptată și
experimentată începând cu anul 1995, în
cadrul Societății de Psihologie Aplicată
PSITEST Iași.
Acest ansamblu de teste, destinat să
măsoare cinci aptitudini cognitive (V –
semnificația verbală, R – raționamentul
abstract, N – aptitudinea numerică, S –
aptitudinea spațială și W – fluiditatea
verbală), a fost conceput inițial pentru
elevii cu vârste între 11 și 17 ani, dar poate
fi utilizat și în selecția profesională a
adulților cu pregătire școlară generală sau
medie. Prin tehnici de analiză factorială,
autorii au identificat și au descris diferite
aptitudini, denumite prin termenul
aptitudini mentale primare.
Semnificația verbală (V) este aptitudinea
de a înțelege ideile exprimate prin
cuvinte. Această aptitudine intervine în
orice activitate în care informațiile sunt
obținute prin lectura sau audiția
cuvintelor. Semnificația verbală este
măsurată prin intermediul testului de
sinonime (50 de itemi), cu o durată de
rezolvare de patru minute.
În România, s-a obținut cea mai ridicată
corelație între testele V (semnificație
verbală) și R (raționament abstract),
valoare care confirmă rezultatele obținute
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în studiile americane întreprinse
vederea validării bateriei.

în

Cercetarea realizată în 2003 la Iași, a fost
coordonată de dl. Viorel Robu, în prezent
conf. univ. dr. la Facultatea de Psihologie
și Științele Educației, Iași - a avut ca scop
explicit determinarea utilității PMA în
predicția performanțelor școlare ale
elevilor aflați în pragul absolvirii clasei a
VIII-a. Lotul fetelor a obținut note în
medie mai mari decât lotul băieților la
testul V și a furnizat informații privitoare
la aptitudinile cognitive ,,primare” ale
copiilor și adolescenților, absolvenți de
studii generale.
PEAMR
,,Proba de evaluare a abilităților
morfologice în limba română. Aplicații
psiholingvistice”, a apărut sub formă de ebook în anul 2014, la editura ,,Argonaut”
din Cluj Napoca, în volumul III din
Colecția,,Terapia tulburărilor de limbaj și
comunicare” al doamnei conf. univ. dr.
Carolina Bodea Hațegan, fiind în fapt
traducerea și adaptarea testului TROG
din limba engleză.
Instrumentul creat pentru limba română
valorifică aspecte legate de fonologia și
lexicul limbii române ca suport pentru
introducerea categoriilor morfologice
vizate, relația dintre fonologie și
morfologie fiind evidențiată prin studiul
longitudinal condus de Lecocq et al.,
(1996 apud Bodea Hațegan, 2014).
Pentru evaluarea capacității de înțelegere
a unor structuri lingvistice care prezintă
un conținut lexical și gramatical, proba
are reprezentări imagistice corespondente
acestor structuri. Sarcina subiectului este
să identifice reprezentarea imagistică
corespunzătoare structurii lingvistice
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date, prin selectarea unei variante din
cele patru posibile și rezultând astfel
evaluarea nivelului de comprehensiune a
categoriilor.
Fiecărui aspect gramatical îi corespund
patru itemi, conținutul gramatical fiind
abordat în patru secvențe distincte.
Imaginile sunt reprezentări schematizate,
desene care nu facilitează alegerea făcută.
Modalitatea de aplicare este creion –
hârtie, imaginile fiind alb-negru cât și
colorat, ca în abordarea englezească a
testului TROG.
Enunțurile au o lungime rezonabilă,
pentru a putea fi receptate de către copiii
cu dizabilități, pentru a se evita
repercursiunile asupra comprehensiunii
enunțurilor orale sau scrise, iar gradul de
complexitate diferă în funcție de aspectul
gramatical investigat.
Proba
de
evaluare
a
receptării
gramaticale, poate fi utilizată ca material
lingvistic în terapia limbajului copiilor cu
dizabilități intelectuale, materialul fiind
echilibrat fonetic, facilitând receptarea,
deoarece sunt puține structuri lingvistice
polisilabice, iar contextele de coarticulare
nu sunt foarte problematice. Tot în
scopul facilitării recepției, cuvintele nu
conțin mai mult de patru silabe și fac
parte
ca
frecvență
din
masa
vocabularului.
Problemele morfologice sunt abordate
din perspectivă psihopedagogică, în
vederea dezvoltării la copiii cu dizabilități
a competențelor de comunicare orală și
scrisă și gradual de la simplu, la complex
și de la concret, la abstract.
Forma de prezentare permite adaptarea și
flexibilizarea modului de lucru.
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Scala de Vocabular specific
S-a construit Scala de Vocabular specific
pentru a vedea în ce măsură elevii și-au
însușit termenii de specialitate, utilizați
în cadrul activităților de instruire practică
și profesionale. Scala conține 16 itemi care
prezintă cuvinte specifice viitoarelor
meserii. Scala se aplică individual, elevii
trebuind să spună semnificația fiecărui
cuvânt. La cotare, se utilizează următorul
punctaj: 2 puncte – răspuns corect, 1
punct – răspuns parțial și 0 puncte –
răspuns incorect / lipsa răspunsului.
La Testul (V) – semnificație verbală, cei
50 de itemi au fost rearanjați, plasându-se
la final (itemii 45 – 50) cei considerați a fi
cel mai dificili.
Acest test este administrat și în cabinetele
de psihologia muncii, el fiind inițial
recomandat pentru elevi cu vârsta
cronologică de până la 14 ani. După
testarea, cotarea și etalonarea pe
populația școlară din Iași – 2003,
Societatea de Psihologie Aplicată Psitest
Iași, a inclus PMA și implicit testul (V) în
testarea persoanelor cu studii generale și
medii.
Ținând cont de faptul că formațiunile de
studiu ale elevilor de la CSEI Baia Mare
sunt și în funcție de domeniile de
competențe profesionale (alimentație
publică, mecanică, textile și construcții),
iar cei care au dizabilități intelectuale
liminale, ușoare sau moderate sunt
frecvent angajați part-time sau full-time,
am ales Testul (V) – de semnificație
verbală pentru a fi administrat lotului
ales. Totodată, în urma discuțiilor cu
profesorii de instruire practică, cu
angajatorii, cu medicul de medicina
muncii și cu psihologii specializați în
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psihologia muncii, am aflat că la
examenele de angajare nu se face
precizarea formei de învățământ absolvite
(învățământ de masă sau special),
făcându-se în general, doar consemnarea
antecedentelor medicale proprii și a celor
heredocolaterale.
După absolvirea celor XI clase ale ciclului
inferior al liceului – filieră tehnologică –
învățământ special și apoi a Stagiului de
pregătire practică, elevii care promovează
examenul final primesc un certificat de
atestare a competențelor profesionale –
nivel 3, pe baza căruia pot fi angajați ca
muncitori calificați în domeniul absolvit.
Acest certificat de competențe – nivel 3
din învățământul special este echivalentul
unei școli profesionale din învățământul
de masă. Rezultă astfel cât de important
este să înțeleagă semnificația cuvintelor, a
expresiilor, să aibă un vocabular specific
specializării.
Testarea s-a realizat individual, în
cabinetul
logopedic,
urmându-se
protocolul și consemnele din testul
standard. Astfel, fiecărui elev i s-au
explicat cele 5 exemple, iar după 12
minute a fost rugat să lase pixul pe masă.
De remarcat faptul că unii elevi aveau
nevoie de a se verifica verbal, de a-și
explica lor, cu voce tare, ce înseamnă
anumite cuvinte sau de a încerca să
găsească răspunsul corect prin eliminare
(,,Petrol – fân nu, stânca e munte, butuc e
lemn, banc nu-i ca-r fi de râs, rămâne
țiței. Nu cunosc cuvântul acesta, dar
precis e ceva de la petrol”) iar alții, deși li
s-a explicat că pot trece la următorul
cuvânt dacă se întâmplă să nu știe ce
însemnă, persistau doar în a citi și-a
reciti.
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PEAMR fiind adresat elevilor cu
dizabilități intelectuale de până la 11 ani,
iar grupul țintă al cercetării este format
din elevi cu dizabilități intelectuale de
peste 16 ani, s-a modificat și adaptat
modul de administrare, astfel încât să i se
mărească ușor gradul de dificultate.
În acest scop, s-a printat color materialul
vizual și s-a numerotat fiecare set de
imagini cu un număr, iar cele patru
imagini au primit fiecare câte un
indicativ. Aceste numere indicative au
fost plasate și pe foaia de răspuns.
Administrarea s-a realizat individual, în
cabinetul logopedic al CSEI Baia Mare.
Fiecare elev fiind instruit în ceea ce
privește modul de răspuns, consemnarea
răspunsului de către el pe foaia de
răspuns, timpul de lucru, predarea
testului și a foii de răspuns. Elevii au fost
rugați să-și noteze pe foaia de răspuns:
numele, prenumele, vârsta și clasa.
Corectitudinea datelor s-a verificat
ulterior, pe baza documentelor din
dosarele personale.
S-a ales ca elevii să-și citească și să-și
consemneze răspunsurile ținând cont de:
 vârsta cronologică, nivelul dizabilității
intelectuale, rezultatele obținute la
învățătură, instruire practică;
 nevoia de a înțelege și respecta
cerințele date, de a se orienta în
situații cerute, de a se adapta la
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cerințele tutorilor de practică ai
agenților economici, sau chiar ai
angajatorilor, acești elevi având foarte
mari șanse de a se integra socioprofesional.
S-a precizat din start că nu există limită
de timp, că trebuie să aleagă cu atenție
răspunsul, în ritm propriu, iar rezultatul
fiecărui item să-l scrie cu pixul pe foaia de
răspuns dată. Timpii de lucru au fost între
20 – 35 minute. Ca și la testul precedent,
au existat verbalizări, ezitări, reveniri etc.
Majoritatea participanților la cercetare a
declarat că acesta a fost cel mai ușor test
din cele trei, dar rezultatele au
demonstrat contrariul.
Rezultate
Rezultatele obținute în urma aplicării
probelor lingvistice, prelucrate statisticomatematic, confirmă în totalitate prima
ipoteză și parțial, pe a doua și a treia. Cu
toate acestea, fiind un studiu corelațional,
cu un număr relativ mic de participanți
selectați în funcție de gen (fete/băieți) și
grad al dizabilității intelectuale (liminal,
ușor și moderat) nu pot fi generalizate
rezultatele obținute la întreaga populație
școlară cu dizabilități intelectuale, acestea
constituind premisele unei noi cercetări,
cu un număr mult mai mare de
participanți.
Condensarea datelor cantitative se va
realiza în figurile de mai jos.
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Fig. 1 - Rezultatele pentru Semnificație verbală, Comprehensiune și Vocabularul Specific
Prima ipoteză este confirmată: fetele
prezintă valori mai mari pentru testul de
Semnificație verbală, Comprehensiune și
Vocabular specific decât băieții.

Fig. 2 - Reprezentarea grafică a relației
dintre Semnificație verbală – Gen

Fig. 5 - Distribuția Semnificației verbală,
Comprehensiunii și Vocabularului Specific
funcție de Gen
A doua ipoteză este confirmată parțial:
Semnificație verbală și Vocabularul
specific se corelează puternic cu Gradul
de dizabilitate, iar Comprehensiunea nu
se corelează.

Fig. 3 - Reprezentarea grafică a relației
Comprehensiune – Gen

Fig. 4 - Corelaţia Vocabular specific – Gen
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Fig. 6 - Reprezentarea grafică a relației
dintre Semnificația verbală și Gradul de
deficiență
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specific – cresc odată cu creșterea
gradului de dizabilitate, de la moderat,
spre ușor și liminal.

Fig. 7 - Reprezentarea grafică a relației
dintre Comprehensiune și Gradul de
deficiență

Fig. 8 - Reprezentarea grafică a relației
dintre Vocabular specific și Gradul de
deficiență

Fig. 9 - Distribuția Semnificației verbale,
Comprehensiunii și Vocabularului Specific
în funcție de Grad de deficiență
Valorile celor trei teste – Semnificație
verbală, Comprehensiune, Vocabular
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În ceea ce privește prima ipoteză aceasta
se confirmată, datele indică faptul că
fetele au în general capacități de
comunicare superioare băieților.
Pentru a doua ipoteză, conform căreia
rezultatele probelor cresc cu creșterea
gradului de deficiență, explicația este
faptul că pe măsura scăderii deteriorării
intelectuale, crește capacitatea de
memorare și redare - astfel încât volumul
vocabularului specific este mai mare,
semnificațiile verbale se conturează mai
clar și crește capacitatea de înțelegere a
obiectelor și fenomenelor lumii.
A treia ipoteză, cea conform căreia
rezultatele celor trei teste corelează, se
confirmă parțial și anume: probele
Semnificație verbală și Vocabular specific
corelează
puternic
în
timp
ce
Comprehensiunea nu corelează cu
niciuna din celelalte două probe. O
posibilă explicație ar fi faptul că
semnificația verbală și vocabularul
specific uzează de aceleași capacități
intelectuale, în timp ce comprehensiunea
implică și alte capacități: spiritul de
observație, capacitatea de analiză și
sinteză.
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Fig. 10 - Reprezentarea grafică a relației dintre Semnificația verbală, Comprehensiune și
Vocabular Specific
Pentru ipotezele 2 și 3, o cauză posibilă a
lipsei de corelație a comprehensiunii cu
gradul de dizabilitate și celelalte probe
aplicate, este faptul că la aceasta a fost
modificată
procedura
de
aplicare
(devenind
sarcină
autoaplicată
ce
utilizează imagini), ceea ce ar putea să
determine rezultate pozitive la categoria
de participanți cu dizabilitate intelectuală
moderată, pe baza percepției vizuale.
Cele trei probe aplicate, ar putea constitui
punctul de pornire în construirea unor
teste pliabile acestei categorii de elevi,
pentru a-i ajuta să își dezvolte abilități de
comunicare funcțională și pentru o mai
bună
integrare
socio-profesională.
Totodată ar putea oferi informații utile familiei și potențialilor angajatori, despre
modalitățile eficiente de abordare a
comunicării prin adaptarea explicațiilor la
nivelul lor maxim de înțelegere: nevoia de
timp mai mare pentru a înțelege cerințele
și a efectua sarcinile, faptul că este de
dorit să aibă pe cât posibil un suport
vizual concret și o explicare a
activității/acțiunii în secvențe mici
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Impactul gesturilor simbolice asupra achiziției simultane a două limbi
Diana SYLVANDER1
Abstract
Driven by the desire to communicate with their children way before the onset of the verbal language stage,
parents from socially and culturally different backgrounds have resorted to the use of the infant signlanguage programs. Such programs, used for typically developed children in the absence of an auditory
deficit, have fluorished in the later years in The United States, being endorsed by early childhood education
researchers, as well as certain government institutions interested in promoting active methods of language
development.
Based on these considerations, along with personal empirical results, the present study’s main goal was the
research of the impact of symbolic gestures on the simultaneous bilingual language acquisition for a group of
children from the middle class population in The United States of America, highlighting the importance of
considering children’s linguistic developmental trajectories on a developmental continuum, marked by
periods of accelerated language acquisition, as well as periods of latency
Keywords: bilingvism, Baby Signs®, simultaneous bilingual language acquisition, symbolic
gestures, infant sign language, language ominance, communication strategies in the
bilingual families.

Introducere
Din dorința de a comunica cu propriii
copii, dincolo de limitările lingvistice
impuse de vârstă, fenomenul comunicării
prin mijloace mimico-gestuale, în lipsa
unei dizabilități auditive, a luat amploare
în ultimii ani în Statele Unite ale
Americii, fiind susținut deopotrivă de
cercetătorii în domeniul educației
timpurii și de unele instituții ale statului
direct interesate în promovarea unor
metode active de dezvoltare a limbajului.
Numeroase studii abordează dezvoltarea
lingvistică a copiilor monolingvi sub
influența directă a limbajului mimicogestual infantil, precum și beneficiile
acestuia în învățarea limbilor străine. Cu
toate acestea, până în prezent, în
literatura de specialitate nu există nici un
studiu publicat care să abordeze
problematica limbajului-mimico gestual
infantil în contextul bilingvismului.
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Pornind de la aceste premise, precum și
de la rezultate empirice personale,
lucrarea de față își propune investigarea
efectelor
limbajului
mimico-gestual
asupra dezvoltării bilingve simultane, la
un grup de copiii provenind dintr-o
categorie socială medie, din Statele Unite
ale Americii, subliniind, de asemenea,
importanța analizării traiectoriilor de
dezvoltare a limbajului în contextul unui
continuum developmental, marcat de
perioade de achiziție accelerată, precum
și perioade de latență în procesul de
achiziție a limbajului.
Aspecte teoretice

Limbajul mimico-gestual în contextul
vârstei infantile și beneficiile utilizării de
către copiii valizi
Limbajul mimico-gestual sau al semnelor
în perioada infantilă presupune o serie de
gesturi simple folosite de către copii ca
mod de comunicare, permițând acestora
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să exprime ceea ce doresc sau simt cu
mult înainte de a putea exprima aceste
nevoi prin limbajul expresiv (Acredolo,
Goodwin, 2000).
Primul studiu longitudinal care a realizat
o analiză atentă a efectelor introducerii
limbajului mimico-gestual la bebelușii
auzitori a fost realizat de către
cercetătoarele de origine americană
Acredolo și Goodwin în anul 1986.
Rezultatele studiilor acestora afirmă că
bebelușii implicați în programul de
dezvoltare a limbajului prin metoda
mimico-gestuală, aveau, la vârsta de 24 de
luni, un vocabular comparativ cu al unui
copil de 27-28 de luni, iar la vârsta de 36
de luni vorbeau ca și un copil de 47 de
luni, fiind mai avansați decat copiii care
nu fuseseră incluși în programul de
învățare a limbajului semnelor. Concluzia
celor două cercetătoare a fost că
dezvoltarea limbajului prin metoda
mimico-gestuală în perioada infantilă
contribuie atât la dezvoltarea limbajului
verbal, cât și la dezvoltarea funcțiilor
cognitive în general, cu numeroase
beneficii precum: reducerea frustrării și
consolidarea încrederii bebelușilor în
relația
cu
părinții;
posibilitatea
bebelușilor de a exprima ceea ce simt,
gândesc sau doresc înainte de a se putea
exprima în cuvinte; dezvoltarea încrederii
în sine a bebelușilor; apariția și
dezvoltarea limbajului oral; facilitarea
dezvoltării cognitive; întărirea relației
afective
părinte-copil
(Acredolo,
Goodwyn, 2000).
O altă cercetare realizată de către Brie
Moore, pe eșantioanele experimental și
cel de control folosite de Acredolo și
Goodwyn, a demonstrat faptul că, părinții
și copiii din grupul de intervenție au avut
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scoruri ridicate la indicele “atenție
împărtășită”, diadele fiind atente la
aceleași lucruri și înțelegând faptul că
împărtășesc această atenție pentru
aceleași obiecte sau situați, devenind
parteneri activi în interacțiunile cu adulții
de la o vârstă timpurie (Moore, Acredolo,
Goodwyn, 2001).
Un studiu experimental restrâns realizat
de către Claire Vallotton a indicat faptul
că bebelușii care sunt învățați să
comunice folosind limbajul mimicogestual sunt mai angajați în interacțiunile
cu mamele lor și inițiază contacte cu
mamele mult mai des decât cei care nu au
fost învățați să folosească semne în
comunicare
(Vallotton,
2010).
De
asemenea,
într-un
studiu
neexperimental restrâns, cu patru copii care
au fost învățați să folosească semne în
comunicare, Thompson, R.H. et al. a
arătat că aceștia au folosit semnele
învățate în locul plânsului atunci când
doreau să transmită o nevoie părinții lor
(Thompson, et al., 2007). Rezultatele
studiilor
care
arată
că
semnele
promovează interacțiuni sociale pozitive
cu părinții (Vallotton, 2011; Vallotton,
2010; Gongora, Farkas; Moore, et al.,
2001), și că semnele pot fi folosite de către
copii pentru a-și regla comportamentul
(Vallotton, 2011; Vallotton, 2008) și a-și
comunica nevoile (Vallotton, 2008),
indică posibilitatea unei puternice
corelații între introducerea semnelor la
copiii aflați în fază pre-verbală și
dezvoltarea abilităților sociale ale acestor,
dar această ipoteză nu a fost încă testată
(Vallotton, 2013).
Alte cercetări afirmă că bebelușii care
învață limbajul semnelor (1) încep să
vorbească la aceeași vârstă sau chiar
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vorbesc mai devreme decât cei care nu
comunică prin limbaj mimico-gestual, (2)
au un vocabular mai mare atunci când
încep să vorbească, (3) sunt mai interesați
de lecturi recreative (Namy, et al., 2000),
(4) au un avantaj în învățarea limbilor
străine, deoarece își dezvoltă ambele
emisfere mai repede datorită faptului că
gesturile implică atât o componentă
motorie și una vizuală, cât și una
lingvistică, iar (5) cei care provin din
familii bilingve, trec cu mai mare ușurință
de la o limbă la alta atunci când aceleași
semne sunt folosite în ambele limbi
(Bingham, S, 2007). De semenea, datorită
faptului că limbajul mimico-gestual
implică atât o componentă motorie, cât și
una vizuală, copiii care sunt expuși de
timpuriu la acesta, vor avea o mai bună
retenție a cuvintelor noi (Hargrave, et al.,
2000), aceasta contribuind la învățarea
cititului (Briant, 2006). Un studiu realizat
de Namy et al. (2000) arată faptul că
gesturile pe care părinții le folosesc în
timpul lecturilor sunt un bun predictor al
gesturilor pe care le vor folosi copiii în
comunicare. Atunci când calitatea
interacțiunilor părinte-copil din timpul
lecturilor crește, abilitățile lingvistice ale
copiilor sunt mai dezvoltate (Whitehurst,
et al., 1988).
Beneficiile însușirii limbajului mimicogestual trec dincolo de perioad infantilă,
extinzându-se înspre vârsta preșcolară și
școlară mică. Marilyn Daniels susține că
limbajul mimico-gestual contribuie la
îmbogățirea vocabularului preșcolarilor
prin componenta senzorio-motorie care
permite copiilor să “simtă efectiv limba
(Daniels, 1996)”, să își îmbogățească
vocabularul și să își dezvolte abilitățile de
citit, scris și citire pe litere (spelling)

33

(Daniels, 2004, Feltzer, 1998 apud
Vallotton, 2013; Vernon, 1980 apud
Vallotton, 2013). Studiile realizate de către
Susan Cook (Cook, 2006 apud Vallotton,
2013) indică faptul că atunci când
profesorii folosesc semne în predare,
copiii sunt mult mai înclinați să
foloseasca aceleași semne, respectiv să
învețe cu mai mare ușurință și să rețină o
mai mare parte a materiei predate (Cook
et al., 2006, Cook et al., 2008 apud
Vallotton, 2013).
Studiile menționate mai sus au fost
realizate pe eșantioane monolingve. Până
în momentul încheierii studiuluii de față,
în literatura de specialitate nu a existat
nici o cercetare care să abordeze
problematica limbajului-mimico gestual
infantil în contextul bilingvismului.

Dezvoltarea limbajului în context bilingv
Referitor la achiziția simultană a două
limbi, întrebarea pe care și-au pus-o
cercetătorii este dacă copiii își dezvoltă
două vocabulare separate sau doar unul
singur, încorporând în acesta cuvintele
din ambele limbi. Dacă varianta a doua ar
fi corectă, Deuchar & Quay (2000, apud
Yip, 2013) susțin că copiii nu ar avea
echivalentul cuvintelor în ambele limbi,
însă studiile realizate au demonstrate că
majoritatea posedă aceste echivalente sau
dublete.
O altă întrebare este aceea dacă, la fel ca
și monolingvii, copiii bilingvi trec prin
perioade de îmbogățire rapidă a
vocabularului (vocabulary spurts). Studii
realizate de către Yip& Matthews (2013,
p.130) arată că, într-adevăr copiii bilingvi
trec prin perioade de îmbogățire rapidă a
vocabularului în limba dominantă, cu
posibilitatea ca îmbogățirea vocabularului
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în limba mai slabă să se realizeze mai
târziu. Ca și în cazul copiilor monolingvi,
vocabularul bilingvilor se dezvoltă diferit
de la un copil la altul (Pearson &
Fernández, 1994, apud Yip, 2013). De
Houwer (2009) afirmă că, la unii copii,
există diferențe majore între numărul de
cuvinte însușite într-o limbă față de
cealaltă. De asemenea, cercetătoarea
afirmă că unii copii pot renunța total la
folosirea uneia dintre limbi pentru o
anumită perioada de timp în care
limbajul trece printr-un proces de
restructurare și îmbogățire. (De Houwer,
2009).Yip (2007) denumește aceste
perioade dept ”perioade de tăcere”.
Diferențele între nivelul de dezvoltare a
limbilor la același copil și între copii de
aceeași vârstă depinde de frecvența cu
care aceștia sunt expuși materialului
ligvistic și de varietatea acestuia.
Cercetătorii par a fi de acord că procesul
de achiziție al limbajului la copiii bilingvi
urmează aceleași etape ca și la copiii
monolingvi, nefiind un proces care
întârzie dezvoltarea cognitivă în general
(Genesee et al., 2008, p. 50). Yip &
Mattews (2007, p.30) abordează achiziția
bilingvă a primei limbi din perspectiva
logică a input-ului lingvistic, privit atât
sub aspect cantitativ, cât și calitativ, și în
raport cu copiii monolingvi.
Astfel, din punct de vedere cantitativ,
presupunând că inputul este echilibrat,
copilul va auzi, în medie, în fiecare limbă,
jumătate din inputul lingvistic la care este
expus un copil monolingv. În realitate
însă, e greu de obținut un input perfect
echilibrat, astfel că copilul va fi expus la
aproximativ 30-40% într-o limbă, iar
restul timpului în cealaltă limbă. Aceasta
reprezintă, potrivit celor doi autori, baza
formării limbii dominante.
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În mod ideal, inputul este împărțit în
procent de 50%-50% pentru fiecare limbă,
iar copilul își dezvoltă cele două limbi în
tandem, fără ca una din ele să fie mai
dezvoltată decât cealaltă. Deși există
persoane care au ajuns la un astfel de
nivel, numărul lor este extrem de redus,
acest echilibru de 50-50 fiind foarte greu
de obținut în realitate, datorită cantității
de informație lingvistică la care este
expus zilnic un vorbitor în contact cu
medii și persoane diferite. În realitate,
diferențele la nivel functional vor
determina cantitatea inputului: un copil
va folosi limba A în anumite situații (de
exemplu, la joacă) și limba α în cu totul
alte situații (de exemplu, la școală, unde
va petrece mai multe ore pe zi), astfel
încât rata de dezvoltarea a limbajului va fi
diferită pentru cele două limbi, rezultând
o dezvoltarea neechilibrată, neuniformă,
inegală, asincronă (Yip, 2007).
Dominanța lingvistică măsoară nivelul
competenței în fiecare din cele două
limbi (Baker, C., 2007, p. 40). Copiii care
vorbesc două limbi, sunt expuși, în
majoritatea cazurilor, la două culturi, mai
mult sau mai puțin diferite. În procesul
de socializare lingvistică, copiii bilingvi
dobândesc o capacitate unică de a utiliza
cele două limbi (Genesee et al., 2008,
p.27-36).
Pornind de la aceste premise, precum și
de la rezultate empirice personale, studiul
de față și-a propus investigarea efectelor
limbajului
mimico-gestual
asupra
dezvoltării limbajului copiilor bilingvi.
Metodologia cercetării

Obiectivele cercetării
I. Evidențierea particularităților de
dezvoltarea a limbajului copiilor bilingvi;
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II. Propunerea unui program de
intervenție bazat pe utilizarea gesturilor
simbolice
în
contextul
achiziției
simultane a două limbi;
III. Surprinderea implicațiilor derulării
programului de intervenție asupra
achiziției limbajului;
IV. Derularea unui studiu de follow-up
pentru evidențierea modului în care
achizițiile
copiilor
influențează
dezvoltarea
limbajului
în
urma
implementării
programului
de
intervenție.

Ipoteza generală a cercetării
Aceasta a pornit de la premisa că, dacă
gesturile simbolice facilitează achiziția
limbajului la monolingvi (Acredolo, 1998,
Valloton, 2003), iar gesturile simbolice
sunt importante în învățarea limbilor
străine (Goldin-Meadow, 2003), fiind
considerate
simboluri
concretizate
(Werner&Kaplan, 1975), atunci acestea
vor influența pozitiv achiziția simultană a
două limbi.
Pentru a putea observa efectele achiziției
gesturilor simbolice asupra dezvoltării
simultane a limbajului la copiii bilingvi,
am considerat necesar să identificăm
variabilele
implicate
în
achiziția
simultană a două limbi, respectiv
variabilele legate de interlocutor și timp.
Astfel, s-au materializat următoarele
întrebări de cercetare:
1.
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Este modalitatea de comunicare
influențată de către interlocutor?
Ipoteza noastră este că, în alegerea
modalității de comunicare, copiii vor
imita modalitatea adoptată de către
interlocutor.

Care este relația dintre gesturile
simbolice și dominanța lingvistică?
Ipoteza noastră este că copiii vor
folosi gesturi simbolice pentru a
suplini lipsa cuvintelor în limba
nedominantă.
3. Ce influență au gesturile simbolice în
dezvoltarea limbii nedominante?
Ipoteza noastră este că gesturile
simbolice
vor
contribui
la
îmbogățirea vocabularului în limba
nedominantă.
2.

Intervenție
Pentru compararea efectelor gesturilor
simbolice asupra achiziției simultane a
două limbi s-au propus următorii pași în
demersul cercetării:
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

Evaluarea nivelului de dezvoltare a
limbajului pentru limba A și limba α
la copiii bilingvi înainte de începerea
intervenției;
Identificarea nivelului de achiziție a
gesturilor simbolice la copiii din
lotul experimental;
Evaluarea nivelului de dezvoltare a
limbajului pentru limba A si limba α
la copiii din lotul experimental în
urma intervenției;
Evaluarea nivelului de dezvoltarea a
limbajului pentru limba A și limba α
la copiii din loturile de control;
Identificarea
limbii
dominante
pentru copiii implicați în studiu;
Compararea ratei de dezvoltarea a
limbii dominante pentru copiii din
cele două loturi cu inferențe asupra
eficienței intervenției propuse;
Repetarea pașilor c)., d)., e). și f). la
două intervale de timp diferite (până
la împlinirea vârstei de 36 luni a
subiecților).
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Denumirile de limba A și limba α au fost
preluate de la modelul promovat în școala
germană de către Annick DeHouwer
(2009), pentru a surprinde caracterul
simultan al achiziției și dezvoltării celor
două limbi, versus limba A și limba B care
sunt denumiri mai potrivite pentru
surprinderea caracterului succesiv al
achiziției lingvistice.

Participanți
Subiecții au fost selectați dintr-o
populație
provenind
din
zona
universitară Oakwood, de pe lângă
Universitatea Wright (Dayton, Ohio)
SUA, pe baza următoarelor criterii: nivel
de educație al părinților, venitul mediu al
părinților, numărul și ordinea copiilor în
familie, limbile vorbite în familie, vârsta
copiilor, precum și expunerea copiilor în
perioada anterioară studiului la limbajul
mimico-gestual. Copiii au fost admiși în
program la vârsta de 14-17 luni (M=15.7
luni). Familiile au fost de proveniență
mixtă din punct de vedere al rasei: albi și
hispanici. Participanții au inclus un
număr de 19 copii (10 băieți, 9 fetițe).
Copiii expuși la mai mult de două limbi în
mod constant au fost excluși din studiu,
precum și cei care au avut mai mult de 3
otite la începerea studiului. De asemenea,
au fost excluși copiii care au avut contact
cu limbajul mimico-gestual anterior
începerii studiului.
Urmând un model prezentat de Acredolo
și Goodwyn (2000), am constituit trei
grupuri de participanți: un grup de
intervenție format din 6 copii (n=6, 3
băieți, 3 fete), un grup I de control verbal
(n=4, 2 băieți, 2 fete), precum și un grup
II de control format din 9 copii (n=9, 5
băieți, 4 fete). Din grupul experimental
am exclus 2 copii ai căror părinți nu au
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mai dorit continuarea studiului, din
grupul II de control, am exclus cinci copii
datorită relocației familiei înainte de
terminarea studiului (1 băiat și 1 fetiță),
otitelor frecvente (1 fetiță), și dorinței
familiei de a se retrage din studiu (1 băiat
și 1 fetiță). Astfel, grupul II de control a
avut, în final, un total de 4 participanți
(n=4, 3 băieți, 1 fetiță), iar grupul
experimental, tot un total de 4
participanți (n=4, 2 băieți, 2 fetițe).
Grupul experimental- a fost constituit din
copiii cărora li s-a introdus limbajul
mimico-gestual în activități structurate.
Acești copii au participat, împreună cu
părinții lor, la activitățile din programul
Baby
Signs®,
elaborat
de
către
cercetătoarele Acredolo și Goodwyn
(2001), cu frecvență săptămânală și durata
de 45 de minute. Părinții din acest grup
au fost instruiți să acorde o atenție
deosebită folosirii zilnice a semnelor
introduse în clasă.
Grupul I de control verbalParticipanții din grupul I de control
au fost copiii înscriși la cursurile
educative "Room to Bloom", cu
frecvența săptămânală și durata de
45 de minute, însoțiți de către
părinții acestora. Părinții din acest
grup au fost instruiți să acorde o
atenție
deosebită
dezvoltării
vocabularului și să folosească, în cât
mai multe situații cu putință,
cuvintele din lotul țintă (cuvintele
au corespuns semnelor prezentate
copiilor din lotul experimental).
2. Grupul II de control- Participanții din
acest lot nu au fost înștiințați în
legătura cu tema cercetării și nici nu
au participat la nici un fel de activități
organizate de către propunător.

1.
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Grupul I de control, denumit și de control
verbal, a fost inclus pentru a determina
dacă expunerea sistematică la un material
verbal bogat constituie cauza principală a
dezvoltării
vocabularului
la
copiii
bilingvi. Am anticipat că, dacă aceasta ar
fi cauza principală, atunci copiii din
grupul de intervenție și cei din grupul de
control verbal ar trebui sa obțină scoruri
asemănătoare la probele de limbaj
aplicate. Implicit, dacă limbajul mimicogestual este variabila responsabilă pentru
dezvoltarea
vocabularului,
atunci
scorurile obținute de către copiii din
grupurile de control ar trebui să fie mai
mici decât ale copiilor din lotul
experimental.
Cele tri grupuri au fost comparate pe baza
unor (1) variabile demografice (sexul
copiilor, ordinea în familie, nivel de
educație al părinților, venitul mediu al
părinților, limbile vorbite în familie,
expunerea anterioară studiului la limbajul
mimico-gestual) și (2) probe de limbaj
(chestionar pentru părinți alcătuit de
către propunător, testul de limbaj
receptiv și expresiv emergent, ediția a IIIa sau REEL-3(Bzoch, League, 1991),
mostră de limbaj cu înregistrare video
realizată pe baza metodei de evaluare
transdisciplinară prin intermediul jocului,
ediția a II-a, pe scurt TPBA-2 sau
Transdisciplinary Play Based Assessment,
Linden et al., 2008) la momentul T1înaintea
începerii
intervenției,
la
momentul T2- la finalul intervenției și la
momentul T4, în jurul vârstei de 36 luni a
copiilor.
Demers
Consimțământul informat s-a obținut în
cadrul unei întâlniri inițiale, în care s-a
cerut părinților semnarea unui document
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prin care consimțeau la înregistrarea
ședințelor. Deși toți părinții au consimțit
la înregistrarea video a ședinței de
evaluare, doar trei dintre părinți și-au dat
acordul pentru multiplicarea, publicarea
și distribuirea pozelor copiilor și a
înregistrărilor
video
din
timpul
ședințelor. Familiile au fost compensate
financiar pentru participarea la studiu.
Colectarea datelor- Prima etapă în
colectarea datelor a avut loc la scurt timp
după ședința preliminară, dar înainte de
începerea activităților cu copiii. S-au
colectat date referitoare la marimea
vocabularului oral al copiilor prin
chestionarul modificat CDI, precum si
REEL-3. Chestionarul privind modul de
însușire a gesturilor simbolice a fost
aplicat cu o frecvență bilunară.
Metode și probe utilizate

Evaluarea bilunară
Părinții au completat o fișă de evaluare
bilunară, începând cu a doua săptămână
de activitate, prin care s-a monitorizat
progresul legat de introducerea gesturilor
simbolice. S-au urmărit o serie de
variabile
precum:
(1)
marimea
vocabularului gestual al copiilorl; (2)
marimea
vocabularului
gestual
al
părinților; (3) frecvența cu care semnele
au fost folosite; (4) numărul total de
persoane din familie care a folosit
semnele; (5) rutinele zilnice în care au
fost folosite semnele.

Jocul de evaluare a semnelor însușite
La finalul cursurilor, fiecare familie a fost
implicată într-o activitate individuală de
evaluare a numărului de semne însușite
de către copii. Fiecărei diade i s-a alocat
un interval de 20 minute pentru
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desfășurarea jocului. Părinților li s-a dat
libertatea să folosească ce limbă doresc în
timpul jocului. Mamele au ales în mod
natural limba maternă la începutul
jocului, dau au folosit și cea de a doua
limbă pe parcursul înregistrării.
Controlul pentru efectul intervenției s-a
realizat prin cuantificarea numărului de
semne însușite de către fiecare copil din
lotul experimental. Datele obținute
bilunar au fost cotate de către evaluator
cu câte un punct pentru fiecare semn
diferit însușit de către copii, calculânduse apoi o valoare medie pentru întreg
lotul experimental la finalul activităților.

Metodele de
limbajului

evaluare

a

dezvoltării

S-au utilizat: (1) Testul de evaluare a
limbajului receptiv-expresiv emergent -3
(Receptive-Expresive Emergent Language
Test 3, sau REEL-3), pe baza căruia s-a
calculat vocabularul conceptual total
(TCV), precum și prelevarea unei (2)
mostre de limbaj. Observațiile din timpul
activităților au fost consemnate folosind o
(3) fișă de lucru din cadrul TPBA2. TPBA
s-a desfășurat în cadrul cunoscut al sălii
de activitate, având mamele ca principale
facilitatoare ale jocului. Anterior ședinței
de evaluare, mamele au fost informate
asupra scopului activității și instruite în
legătură cu modul de a pune întrebări
deschise care să faciliteze comunicarea.
Activitatea de prelevare a mostrei de
limbaj a fost organizată după modelul
unei probe concepute de Vandell (1979,
apud Vallotton, Ayoub, 2009) și denumită
“The three bag task”. Toate jucăriile au
fost
selectate
ținând
cont
de
particularitățile de vârstă ale copiilor,
unele fiind prezentate anterior în
activitățile săptămânale, pe considerentul
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că
materialele
familiare
copiilor
favorizează conversațiile (Peña, Kester,
2004). Transcrierea conversațiilor s-a
realizat de către evaluator în limbile
engleză, spaniolă și română. Un al doilea
vorbitor nativ de limba engleză și,
respectiv spaniolă, a recitit transcrierile,
verificând acuratețea traducerilor.
Controlul asupra efectului contextuluiUna din limitările majore asociate cu
prelevarea mostrelor de limbaj este
variabilitatea mare a comportamentului
verbal al copiilor în timpul interacțiunilor
în funcție de context și de interlocutor
(Fenson et al., 1994). Pentru a obține un
tablou cât mai acurat, în urma prelevării
mostrelor de limbaj, am purtat o discuție
cu părinții notând dacă secvența urmărită
a fost una tipică pentru copil sau nu.
Rezultate

Achiziția gesturilor simbolice
Controlul pentru efectul intervenției s-a
realizat prin cuantificarea numărului de
semne însușite de către copii pe baza
raporturilor părinților și a observațiilor
din timpul activităților, precum și printrun joc didactic de evaluare finală.
Rezultatele obținute sunt prezentate în
tabelul 1
Tabelul 1. Achiziția gesturilor simbolice.
GESTURI SIMBOLICE

Media
(DS)

Semne introduse în
intervenție
Semne evaluate

72
50

Semne însușite în urma
intervenției

M= 37,5
(DS=16,68
)

Semne reproduse la jocul
de evaluare

M= 66,6
(DS=33,16)
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Sursa: Fișe de evaluare bilunară și Joc de
evaluare a semnelor însușite la încheierea
intervenției
Observațiile din timpul înregistrărilor
video, confirmă faptul că, deși copiii au
folosit un număr mai mic de gesturi
simbolice decât a fost anticipat, toți cei
patru copii au folosit gesturi simbolice la
momentul T2 în medie de M=11,75 și le-au
învățat
în
proporție
de
66,6%.
Considerăm că premisa a fost satisfăcută
și controlul pentru efectul intervenției a
fost astfel confirmat.

Efectele intervenției asupra achiziției
simultane a două limbi – comparație între
lotul experimental și loturile de control
Prima întrebare specifică de lucru s-a
referit la modul cum se modifică
modalitatea de comunicare a copiilor
bilingvi în funcție de interlocutor. Ipoteza
de la care s-a pornit a fost că, în alegerea
modalității de comunicare, copiii sunt
influențați de către interlocutor, respectiv
vor imita modalitatea lingvistică aleasă de
către interlocutor. Prin prelevarea
mostrei de limbaj la momentul T2, s-a
urmărit dacă modalitatea de comunicare
abordată de mamă este aceeași cu
modalitatea de răspuns a copilului.
Rezultatele sunt prezentate în tabelul 2.
Tabel 2. Modalitatea de comunicare în
diada mamă-copil (grup experimental)
Modalitatea de comunicare
Modalitate de
adresare a mamei
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Gesturi naturaleM=7,5 (DS=3,82)
Gesturi simboliceM=3,25 (DS=1,17)
Limba α- M= 87
(DS=78,75)
Limba A- M=25,6
(DS=24,32)

Modalitate de
răspuns al copilului

Sursa: Mostră
intervenției

de

Gesturi naturaleM=4,5 (DS=1,91)
Gesturi simboliceM=11,75 (DS=11,08)
Limba α- M= 30
(DS=26,77)
Limba A- M=35,5
(DS=34,31)

limbaj

la

finalul

S-au
desprins
astfel
următoarele
informații: copiii au folosit, în medie, un
număr de 4,5 gesturi naturale, de
exemplu, indicarea unui obiect prin
arătatul cu degetul, refuzul unui obiect
prin împingerea acestuia, etc (DS=1,91), o
medie de 11,75 gesturi simbolice, de
exemplu, pentru animale domestice,
precum cal, porc, rașă, pește (DS= 11,08),
o medie de 35,5 de cuvinte în limba
engleză (DS= 34,31) și 30 de cuvinte în
limba spaniolă și, respectiv, română (DS=
26,77), cu o medie de 65,5 cuvinte în
ambele limbi (DS= 39,66), precum și o
medie a amestecului de cod de 1,75 de
enunțuri
(DS=
1,5).
Reproducerea
gesturilor simbolice la cererea explicită a
mamelor s-a realizat în procent de 89,5%.
Din înregistrările video am observant că
mamele nu aderă la o singură limbă în
comunicarea cu copiii. Deși, în timpul
înregistrărilor la T2, mama se adresează
în majoritatea timpului în limba
nedominantă a copilului, 50% din copii
nu răspund în aceeași limbă, ci în limba
engleză, purtând ceea ce De Houwer
(2009)
denumește
“conversații
delingualizate”. Cercetătorii arată că
adulții și copiii bilingvi, folosesc, în
general, mult mai frecvent limba
societății în care trăiesc, atât în contactele
inter-, cât și intraetnice (Klatter-Folmer,
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Van Avermaet, 2001, apud Klatter-Folmer
et al., 2006).
Cea de a doua întrebare a cercetării se
referă la relația dintre gesturile simbolice
și dominanța lingvistică. Dominanța
lingvistică influențează selecția limbii sau
a modalității de comunicare (Grosjean,
2013). Ipoteza noastră este că copiii vor
folosi gesturi simbolice pentru a suplini
lipsa cuvintelor în limba nedominantă.
Dominanța lingvistică la momentul T2 s-a
calculat
pe
baza
REEL-3
și
a
chestionarelor pentru părinți. Aceste date
au fost corelate cu numărul de gesturi
simbolice folosite de către copii la
momentul T2. rezultatele sunt prezentate
în tabelul 3.
Tabelul 3. Gesturi simbolice folosite de
către copiii din grupul experimental la T2
Limba folosită în comunicare

Media
gesturi
simbolice

Limba dominantă a copilului

M=5,46

Limba nedominantă a
copilului

M=6,29

Sursa: REEL-3, chestionare pentru părinți,
înregistrări video
Într-un studiu nepublicat al lui Vallotton
(2009), cercetătoarea ridica problema
limbajului mimico-gestual la copiii
bilingvi din perspectiva suprastimulării
cognitive, punându-și întrebarea dacă nu
cumva trei modalități de exprimare sunt
prea multe pentru copiii bilingvi.
Concluziile sale au fost că trei modalități
de comunicare sunt prea multe, copiii
bilingvi folosind mai puțin limbajul oral și
mai mult limbajul mimico-gestual. De
asemenea, Vallotton sugerează că
bilingvii din studiul ei au folosit mai
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multe semne în limba nedominantă,
compensând astfel pentru cuvintele pe
care nu le știau, concluzionând astfel că
limbajul mimico-gestual nu favorizează
dezvoltarea limbajului la copiii care
învață simultan două limbi. Rezultatele
noastre sunt similare din punct de vedere
al valorilor medii cu ale cercetătoarei
americane în ceea ce privește frecvența
folosirii gesturilor simbolice în limba
nedominantă, dar nu suntem întru totul
de acord cu concluzia acesteia. Date în
sprijinul unei concluzii pozitive sunt
prezentate ca răspuns la cea de a treia
întrebare a cercetării.
Ce influență au gesturile simbolice în
dezvoltarea limbii nedominante? Ipoteza
noastră este că gesturile simbolice vor
contribui la îmbogățirea vocabularului în
limba nedominantă.
Din analiza inventarelor de vocabular
completate de către părinți, s-a constatat
că copiii și-au format echivalente de
traducere
sau
dublete
(cuvinte
echivalente în ambele limbi). Un astfel de
exemplu, este cuvântul câine, care pentru
vorbitorii de limbă engleză și spaniolă a
rezultatul în echivalentele de traducere
dog și perro. Astfel, la copiii din grupul
experimental,
numărul
cuvintelor
identice din fiecare limbă, respectiv a
dubletelor la finalul intervenției a fost
mai mare decât cel al copiilor din loturile
de control.
Din cele 72 de semne introduse în cadrul
activităților Baby Signs®, copiii din lotul
experimental și-au format dublete pentru
61% din acestea. Pentru comparare, am
decis să cuantificăm numărul dubletelor
formate de către copiii din loturile de
control și să le comparăm cu cuvintele
introduse în activitățile de Baby Signs®.
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Deși copiii din loturile de control nu au
participat la activitățile Baby Signs®, am
reușit sumarizarea dubletelor pe baza
chestionarelor pentru părinți și a
inventarelor REEL-3.

a vorbi cele două limbi (limbaj expresiv).
Această împărțire a permis analiza
separată a celor două dimensiuni și a
oferit date referitoare la traiectoriile de
dezvoltare ale celor două limbi.

Tabelul 5. Media dubletelor la copiii din
cele trei grupuri studiate

Tabelul 6. Analiza statistică a rezultatelor
obținute ca scor de dezvoltare generală a
limbajului

Media

Grup
experimental

Grup de
control I

Grup de
control II

Ambele
limbi

61

18,25

16,75

27,5

7,81

6,32

Limba
nedomin
antă

Sursa: Inventarele de vocabular REEL-3,
chestionare pentru părinți
Din cele 72 de cuvinte echivalente a
semnelor și cuvintelor însușite de către
copiii din lotul experimental, copiii din
lotul I de control și-au însușit 18, 25%, iar
cei din grupul de control II, 16,75%, ceea
ce reprezintă o diferență de 42,75%,
respectiv 44,25% față de grupul
experimental, în ambele limbi.
Interpretare
Pentru a încerca evidențierea influenței
gesturilor simbolice asupra tabloului
general de dezvoltare a limbajului, am
analizat rezultatele înregistrate prin
proba REEL-3 în 4 momente diferite: T1reprezintă momentul inițial, de dinaintea
începerii activităților didactice, T2
reprezintă momentul de post-test imediat
următor încheierii activităților didactice,
iar T3 și T4 momente post-test până la
împlinirea vîrstei de 36 luni a copiilor din
cele trei grupuri, în funcție de capacitatea
copiilor de a înțelege cele două limbi
(limbaj receptiv) și capacitatea copiilor de
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Sursa: Reel-3
Analizarea rezultatelor s-a realizat prin
compararea scorurilor obținute de către
grupul de control I (control verbal) cu
grupul de control II, precum și a grupului
experimental cu fiecare din cele două
grupuri de control. Pentru a evalua
efectele intervenției, s-a realizat o analiză
ANOVA pentru momentul T1 și T4.
Datele sunt prezentate în tabelul 6. Pe
baza analizei datelor obținute separate
pentru limbajul expresiv și cel receptive,
s-a calculate procentul de dezvoltarea
general a limbajului. Ne vom referi în
continuare la scorurile obținute prin
calcularea
indicelui
de
dezvoltare
generală a limbajului copiilor din cele trei
loturi participante.
Din
compararea
valorilor
pentru
probabilitatea calculată, sau valoarea p (p
-value) la timpul T1, respectiv înainte de
începerea programului Baby Signs®, se
observă că valorile p în compararea
grupului experimental cu grupul de
control I (p=0,16 pentru limba engleză și
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p= 0,59 pentru cealaltă limbă) sunt mai
mari sau egale cu 0,05, valori care infirmă
ipoteza de nul, și anume că cele două
grupuri sunt diferite la momentul T1, caz
în care putem afirma că cele două grupuri
au pornit în studiul de față de la
aproximativ același nivel de dezvoltare
lingvistică în ceea ce privește atât
componenta expresivă, cât și componenta
receptivă. În compararea grupului
experimental cu grupul de control II (p=
0,005 pentru limba engleză și p= 0, 004
pentru cealaltă limbă) sunt mai mici
decât valoarea prag de 0,05, confirmând
astfel ipoteza de nul, și anume că cele
două grupuri sunt diferite la momentul
T1, respectiv nu au același nivel de
dezvoltare lingvistică în ceea ce privește
dezvoltarea generală. Grupul de control I
și grupul de control II prezintă o valoare
p= 0,003 pentru limba engleză și de p=
0,11 pentru cealaltă limbă. Aceste date
indică faptul că cele două grupuri nu sunt
asemănătoare în ceea ce privește nivelul
de dezvoltare a celeilalte limbi.
Din
compararea
valorilor
pentru
probabilitatea calculată, sau valoarea p (p
-value) la timpul T4, grupul experimental
și grupul de control I (p=0,00065 pentru
limba engleză și p=0,02 pentru cealaltă
limbă), cât și în compararea grupul
experimental cu grupul de control II
(p=0,00041 pentru limba engleză și
p=0,012 pentru cealaltă limbă) sunt
semnificative la pragul de p ≤ 0,05,
confirmând ipoteza de nul, și anume că
cele două grupuri de control nu sunt
identice, respectiv dezvoltarea lingvistică
a copiilor din grupul experimental este
semnificativ diferită. Diferența între
grupuri exprimată în procente, indică o
diferență de 13,6% în favoarea grupului
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experimental față de grupul de control I
pentru limba engleză și o diferență de
4,1% în favoarea grupului experimental
față de grupul de control I pentru cealaltă
limbă. Între grupul de control I și a
grupul de control II, la valoarea de p= 0,01
pentru limba engleză și de p= 0,04 pentru
cealaltă limbă la T4, nu par să existe
diferențe semnificative, în special pentru
cealaltă limbă pentru care diferența este
de 0,2. Teoretizăm astfel, cu aceeași
precauție solicitată de către eșantionul
experimental redus, că gesturile simbolice
par să aibă o influență pozitivă în
dezvoltarea laturii expresive, dar și a celei
receptive a limbajului copiilor bilingvi.
Aceleași rezultate sunt illustrate în
graficele
următoare.
Traiectoriile
ascendente ale copiilor din grupul
experimental cu creșteri semnificative la
momentul T3, denotă o superioritate a
dezvoltării limbajului pentru limba
engleză.
Graficul 1. Comparație între traiectoriile de
dezvoltarea generală a limbajului pentru
limba engleză la copiii din cele trei grupuri
studiate

75% dintre copiii din lotul experimental
au înregistrat valori peste media la
dezvoltarea general a limbajului, în timp
ce pentru copiii din celelate două loturi,
de control, limbajul se află la nivel mediu
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și sub mediu. Situația este similară și
pentru dezvoltarea generală în cealaltă
limbă: în grupul de control I 50% din
copii vorbesc cealaltă limbă la un nivel
mediu, iar 50%, sub nivelul mediu, iar în
grupulde control II, 50% vorbesc cealaltă
limbă la un nivel mediu, în timp de 25% o
vorbesc sub nivelul mediu, iar 25%, slab
(graficul 2).
Graficul 2. Comparație între traiectoriile
de dezvoltarea generală a limbajului
pentru cealaltă limbă la copiii din cele trei
grupuri studiate

Deși rezultatele brute ar putea fi
manipulate spre a indica faptul că copiii
din cele trei grupuri prezintă întârzieri în
dezvoltarea limbajului, considerăm că
aceste rezultate trebuie interpretate cu
multă grijă. Grosjean (1998) afirma că
studiile realizate până în prezent nu pot
reprezenta încă destul de clar și
neambiguu efectele bilingvismului asupra
dezvoltării lingvistice generale a copiilor,
deoarece aceștia se află într-un continuu
proces de achiziție și, totodată,
restructurare a limbajului, și că,
traiectoria de dezvoltare ar trebui
urmărită până în momentul în care
aceștia devin bilingvi stabili (Grosjean,
1998). La fel, Yip& Matthews (2013) arată
că copiii bilingvi trec prin perioade de
îmbogățire rapidă a vocabularului în
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limba dominantă, cu posibilitatea ca
îmbogățirea vocabularului în limba mai
slabă să se realizeze mai târziu.
Pe baza chestionarului testului REEL-3,
au fost calculate TNV și TCV. Listele de
vocabular incluse în testul REEL-3 conțin
70 de cuvinte pentru intervalul 12-24 luni
și 70 de cuvinte pentru intervalul 25-26
luni. Autorii testului consideră că aceste
liste corelează puternic cu nivelul de
dezvoltare generală a vocabularului, fiind
astfel un bun predictor în anticiparea
nivelului de dezvoltare a limbajului
(Bozch, 2003). În aceeași măsură, formele
prescurtate
ale
inventarelor
CDI
conținând doar 100 cuvinte față de 600 de
cuvinte cât au formele integrale, sunt
considerate de către autori ca având o
puternica
corelație,
fiind
astfel
reprezentative
pentru
nivelul
de
dezvoltare a limbajului, și putând fi
folosite în cercetările lingvistice (Fenson
et al., 2007). După cum s-a menționat
anterior, chestionarele completate de
către părinți au fost alcătuite pe baza
formelor prescurtate a inventarelor CDI.
Numărul total de cuvinte obținut la T4
pentru TCV este cu mult mai mic decât
cel al monolingvilor de aceeași vârstă care
vorbesc una din cele două limbi (anumite
surse indică 3000-4000 de cuvinte la 36
de luni). Este foarte posibil ca una din
cauze să fie variantele prescurtate ale
inventarelor de vocabular. Fenson et al.
(2007) afirmă că formele lungi ale CDI
sunt mai potrivite pentru calcularea TCV
pentru că e mult mai ușor pentru părinți
să recunoască un cuvânt prezentat în
listele CDI și să îl raporteze la propriul
copil, decât să reproducă din memorie
cuvintele pe care copilul le poate spune.
Deoarece în studiul de față forma
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inventarelor de vocabular din REEL-3 a
avut doar 100 de cuvinte, plus un spațiu
pentru consemnarea cuvintelor care nu
figurau în liste, este foarte posibil ca
părinții să nu își fi amintit toate cuvintele
din vocabularul copiilor. Oferim spre
exemplificare prepozițiile “în” și “pe”,
precum și pronumele personal “eu”, pe
care le-am consemnat în activitățile cu
copiii, dar pe care părinții nu le-au
marcat în chestionare. De asemenea,
categorii semantice precum numeralele
ordinale, culorile și părțile corpului au
fost omise din raportul părinților, dar am
observat folosirea acestora de către copii
în timpul înregistrărilor video. Astfel
valorile obținute la TNV și TCV vor fi
considerate ca și valori orientative, fără
titlu diagnostic și doar ca metodă de
comparație între grupurile din studiul de
față, fără raportare la norme statistice.
O altă cauză posibilă ar fi că bilingvii nu
ating aceleași stadii de dezvoltarea a
limbajului ca și monolingvii de aceeași
vârstă datorită dublei sarcini cognitive
datorată celor două limbi (Yip, 2013). În
prezent, în literatura de specialitate, nu
există studii care să traseze cu exactitate
stadiile de dezvoltarea a limbajului la
bilingvi, precum și un număr aproximativ
de cuvinte pe care copiii ar trebui să le
achiziționeze până la anumite vârste. Din
această cauză e dificilă raportarea datelor
obținute la alte studii sau norme pentru
populația generală.
Genesee et al (2008, p. 201) susține că un
copil bilingv normal dezvoltat din punct
de vedere cognitiv și lingvistic se află la
aproximativ același nivel de dezvoltarea
în ambele limbi cu monolingvii de aceeași
vârstă, mai puțin în ceea ce privește
mărimea vocabularului, în ambele limbi.
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Nivelurile de dezvoltarea a vocabularului
în fiecare din cele două limbi sunt
anticipate a fi mai mici decât ale
monolingvilor care vorbesc aceeași limbă.
Din tabelul 7, desprindem faptul că, toți
copiii din studiul de față au un TNV în
fiecare din cele două limbi mai redus
decât monolingvii de aceeași vârstă.
Respectiv, la momentul T1, care
marchează
perioada
premergătoare
activităților care au făcut obiectul acestui
studiu, în limba dominantă, copiii au
avut, în medie, un TNV= 10,5 cuvinte în
grupul experimental, un TNV= 10,25
cuvinte în grupul de control I, și un TNV=
10,5 cuvinte în grupul de control II, iar la
limba nedominantă, au, în medie, un
TNV= 5,5 cuvinte în grupul experimental,
un TNV= 3 cuvinte la grupul de control I,
și un TNV=4 cuvinte în grupul de control
II. }n limba dominantă, copiii din studiul
de față, au avut, la momentul T4 care a
marcat încheierea studiului, în medie, un
TNV=
158,2
cuvinte
în
grupul
experimental, un TNV= 120,5 cuvinte în
grupul de control I, și un TNV= 116
cuvinte în grupul de control II, iar la
limba nedominantă, au, în medie, un
TNV= 156 de cuvinte în grupul
experimental, un TNV= 96,7 de cuvinte la
grupul de control I, și un TNV= 80 de
cuvinte în grupul de control II. Datele
sunt prezentate în tabelul 7.
Tabelul 7. Valorile medii ale TNV la T4
pentru grupurile studiate
Grupuri
studiate

Media TNV
Lb.
dominantă
la
T1 și T4

Medi
a
TCV
Limba
nedomina la T4
ntă la
T1 și T4
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Grup
experim
ental

10,5

158,
2

5,5

156

238,7

Grup de
control
I

10,25

120,
5

3

96,
7

185,5

Grop de
control
II

10,5

116

4

80

177,7

Sursa: Inventarele REEL-3 și chestionarele
pentru părinți
Momentul T4 corespunde unei creșteri
semnificative a numărului de cuvinte din
vocabularul oral al copiilor. Considerăm
că această creștere se datorează intrării
copiilor în colectivitate, precum și
atingerii pragului de vârstă de trei ani,
prag la care, în general se înregistrează o
creștere semnificativă a vocabularului
(Shipley, 2004).
Nu se pot face comparații între TNV în
cadrul
aceluiași
grup,
deoarece
dominanța lingvistică este o caracteristică
individuală. Calcularea TNV a avut
funcție strict de comparație între grupuri,
mai exact, cu scopul de a observa efectul
intervenției mimico-gestuale.
Din analiza valorilor TCV, se poate
observa o diferență medie de 53,2 cuvinte
între grupul experimental și grupul I de
control, și o diferență de 61 cuvinte între
grupul experimental și grupul de control
II. Din graficul 3, se observă aceeași
diferență semnificativă în favoarea
grupului experimental.
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Graficul 3. Valorile medii ale TCV (T4)
pentru cele trei grupuri studiate

Studiile realizate de către Fenson et al.
(1993, apud Goldstein, 2004) și JacksonMaldonado (2000, apud Goldstein, 2004),
evidențiază
faptul
că
mărimea
vocabularului copiilor bilingvi este similar
cu cea a copiilor monolingvi care vorbesc
aceleași limbi, atunci când ambele limbi
sunt luate în considerare prin măsurarea
TCV. Valorile pentru TCV în limba
engleză pentru diferite categorii de vărstă
variază dramatic de la o publicație la alta.
Hulit and Howard consideră că copiii
monolingvi vorbitori de limbă engleză au,
în jurul vârstei de 16-17 luni, un vocabular
expresiv de aproximativ 50 de cuvinte, la
18-20 luni, aproximativ 100 de cuvinte, la
vârsta de 2 ani, aproximativ 200 de
cuvinte, și până la vârsta de 3 ani,
aproximativ 3000-4000 de cuvinte (Hulit,
Howard, 1997, apud Goldstein, 2004).
Dacă luăm în considerare valorile
exprimate de către Shipley et al. (Shipley,
2003), monolingvii cu vârsta între 19-24
luni au un vocabular expresiv de
aproximativ 50-100 cuvinte, iar cei cu
vârsta cuprinsă între 24-36 luni, de
aproximativ 50-200 de cuvinte. Valorile
obținute de copiii din studiul nostru ca
medie a TCV (vezi Tabelul 7) sunt
comparabile cu cele ale monolingvilor de
aceeași vârstă pentru limbajul expresiv,

RRTTLC 2018
respectiv 50- 250 de cuvinte între 24-36
luni.
Analizând aceste rezultate, întrebarea pe
care ne-am pus-o este dacă condițiile
pentru învățarea simultană a două limbi
sunt într-adevăr satisfăcute. Inconsistența
din partea părinților, combinată cu
influențele
comunității
mai
largi,
influențează puternic traiectoria de
dezvoltarea a limbajului acestor copii. Se
poate anticipa că, dacă condițiile de
exersare a limbii nedominante sunt
menținute la un nivel ridicat pe parcursul
următorilor ani, până la vârsta de 5 ani,
vocabularul copiilor în cele două limbi va
continua să crească și ar putea să se
echilibreze. Studiile desfășurate de către
Peña, Bedore și Zlatic (2002, apud
Goldstein, 2004) arată că vocabularul
copiilor bilingvi cu input constant crește
odată cu vârsta. În mod contrar, dacă
părinții
vor
adopta
strategii
de
comunicare mixte care limitează inputul
în limba minoritară, este foarte probabil
ca acești copii să devină monolingvi în
limba majoritară, respectiv limba engleză.
Pe baza Fișei de observație TPBA2, s-au
analizat observațiile obținute pentru
copiii din lotul experimental și al celor
din lotul de control I cu care a existat
contact direct în activitățile Baby Signs® și
Room to Bloom. În aceste observații, s-a
urmărit modul de comunicare al copiilor
cu părinții, precum și modul în care au
răspuns comenzilor verbale din partea
părinților sau a instructorului, respectiv
s-a urmărit înțelegerea limbajului,
producțiile verbale, precum și latura
pragmatică. Menționăm că nu am
înregistrat diferențe semnificative între
cele două grupuri. În general, dezvoltarea
copiilor a părut să fie la aproximativ
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același nivel. Una din posibilele explicații
pentru nediferențierea mai fină între
grupuri ar fi datorită faptului că nu am
folosit decât fișa de observații, fără a
calcula coeficientele de vârstă și a raporta
rezultatele la normă.
Observațiile sunt grupate după cum
urmează:
 Limbajul receptiv: Copiii au manifestat
capacitatea de a înțelege cuvinte
concrete (substantive, verbe, etc), dar
și noțiuni abstracte (sentimente, etc),
de a înțelege propoziții și fraze, de a
urma comenzi din 1-2 pași, precum și
simple întrebări de genul “Unde?”,
„Ce?”, ”Cine?”.
 Limbajul expresiv: Copiii au comunicat
folosid mișcări ale corpului, gesturi
naturale (indicat cu degetul sau cu
privirea, etc), gesturi simbolice (cei din
grupul
experimental),
vocalizări,
cuvinte și chiar propoziții enunțiative
și intergoative cu atenție la ordinea
corectă a cuvintelor în propoziție (ex.
„Will you help me?”, „Can you help
me?”). Copiii au folosit substantive,
adjective, verbe. Au pus întrebări (ex.
„Where is Cookie Monster?”, „¿Dónde
está Cookie?”).
Din punct de vedere pragmatic, copiii
care au contact vizual, au capacitatea de
a-și concentra atenția și de a realiza
acțiuni care necesită atenția împărtășită,
arată și cer obiecte prin gesturi naturale,
dar și simbolice (copiii din grupul
experimental), folosesc gesturi sociale
(salută “bye-bye”, trimit pupici), folosesc
intonație ascendentă pentru a cere
informații și lămuriri. Comunicarea
servește unor scopuri multiple precum:
reglarea unor comportamente, solicitarea
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unui obiect, a unei informații, clarificări
sau acțiuni, protest, răspund la jocuri
sociale (cucu-bau), etc. Ca și strategii de
comunicare, am observant imitația
părintelui, atât la nivel de cuvinte, cât și
la nivel de acțiuni, menținerea sau
schimbarea subiectului unei conversații,
punerea de întrebări. Copiii au fost
capabili, în majoritatea cazurilor să treacă
cu ușurință de la o limbă la alta în
comunicare.

corelează pozitiv cu dezvoltarea generală
a limbajului. Relația de determinare este
inversă, coeficientul de corelație fiind de
0,19 pentru limba engleză și de 0,06
pentru cealaltă limbă, ceea ce reprezintă
o corelație extrem de redusă. Pe baza
acestori valori, nu se poate afirma că
însușirea unui număr mare de gesturi
simbolice are un impact pozitiv asupra
dezvoltării generale a limbajului, contrar
așteptărilor și a unor observații empirice.

Acest tablou descrie limitele medii
normale de dezvolate lingvistică a unui
copil în jurul vârstei de 18- 36 luni (vârsta
medie la începerea programului M=15,7
luni).

Aceste date invită la formularea
concluziilor cu o mare rezervă.

Ca un ultim pas în analiza datelor, s-a
calculat coeficientul de corelație între
datele obținute din înregistrările video și
rezultatele REEL-3 la momentul T4. S-a
dorit evidențierea relației directe dintre
însușirea
gesturilor
simbolice
și
dezvoltarea generală a limbajului copiilor
din grupul de control. Datele obținute
sunt prezentate în graficul 4.
Graficul 4. Relația dintre însușirea
gesturilor simbolice și scorurile de
dezvoltare generală a limbajului (T4), lot
experimental

Din analiza acestui grafic, rezultă că
numărul
gesturilor
simbolice
nu
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Concluziile cercetării
Modul și frecvența cu care fiecare dintre
familii a introdus și exersat acasă
gesturile simbolice a fost greu de
controlat. Cu toate acestea, media de
66,6% obținută la jocul de evaluare a
semnelor, ne oferă siguranța de a afirma
că copiii și-au însușit un număr relativ
mare de semne pe care, conform
raporturilor părinților, aceștia le-au
utilizat în comunicare în medie de 3,5
luni, fiind apoi înlocuite de cuvinte.
Trecerea treptată de la semne la cuvinte
s-a realizat la aproximativ aceeași vârstă
ca și la monolingvi (18-24 luni, Acredolo,
2005a), fapt pe baza căruia se poate
concluziona că introducerea gesturilor
simbolice ca modalitate activă de
comunicare nu a împiedicat dezvoltarea
limbajului oral al copiilor bilingvi.
Dominanța lingvistică este în strânsă
legătură cu limba maternă a mamei, care
reprezintă principalul îngrijitor la
copilului până la vârsta de 3 ani. În
procent de 100% din familiile participante
la cercetare, mamele au fost casnice,
având ca principală preocupare creșterea
copiilor. Din analiza frecvenței cu care
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copii au fost expuși celor două limbi, am
concluzionat că un input relativ scăzut
într-una din cele două limbi, respectiv de
mai puțin de 50% pe zi, a rezultat într-un
output deficitar, care a dus la dezvoltarea
pasivă a limbii respective. Limba folosită
mai puțin de 50% din timp pe zi, a
devenit limba nedominantă, pe care toți
copiii o înțeleg foarte bine, o pot vorbi
dacă este necesar, dar nu o preferă și nici
nu o aleg în situațiile în care părinții
înțeleg ambele limbi. Aceasta înseamnă
că copilul nu vorbește în mod spontan
limba nedominantă, cu toate că aceasta
este, în 75% din cazuri, limba dominantă
a mamei. Aceasta este baza formării, în
timp, a bilingvismului pasiv (De Houwer,
2009).
Majoritatea copiilor au avut tendința de a
folosi una din limbi mai mult în
conversațiile cu ambii părinți. În fiecare
caz, aceasta a fost limba dominantă sau în
care copilul este cel mai competent.
Datorită faptului că părinții acestor copii
vorbesc ambele limbi, și de multe ori
vorbesc ambele limbi cu copiii, aceștia
pot alege să folosească limba dominantă
indiferent de părintele căruia i se
adresează.
Deși mărimea vocabularului gestual al
copiilor depinde exclusiv de frecvența cu
care mamele folosesc semnele în prezența
copiilor
(Vallotton,
2017,
p.40),
modalitatea de comunicare aleasă de
copil a diferit față de modalitatea de
adresare a mamei. Din înregistrările video
am observant că, deși mamele se
adresează în majoritatea timpului în
limba nedominantă a copilului, respectiv
în Limba α- M= 87 (DS=78,75), iar în
limba A- M=25,6 (DS=24,32), 50% din
copii nu răspund în aceeași limbă, ci în
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limba engleză, respectiv în Limba α- M=
30 (DS=26,77) și în limba A- M=35,5
(DS=34,31). De asemenea, deși mamele nu
folosesc gesturi simbolice decât în
proporție de M=3,25 (DS=1,17), copiii
utilizează gesturi simbolice în proporție
de M=11,75 (DS=11,08). Copii răspund
solicitărilor verbale ale mamei folosind
gesturi simbolice indiferent de limba în
care aceasta se adresează. La momentul
T3, 75% din copii răspund in limba
engleză, deși limba de adresare a mamei
este diferită, și doar 25% raspund în limba
în care li se adresează mamele. Contrar
așteptărilor, limba de adresare a mamei
nu influențează direct limba de răspuns a
copilului.
Aceste date infirmă ipoteza propusă,
conducând spre concluzia că copiii au
utilizat limba dominantă proprie în
comunicare, independent de limba de
adresare a interlocutorului. Teoretizăm că
influențele din comunitate și societatea în
care trăiesc au un impact mai puternic în
alegerea modalității de comunicare la
momentul T3. Alegerea modalității
lingvistice la momentul T2 este limitată
de
însăși
abilitățile
limitate
de
comunicare ale copiilor.
Referitor la relația dintre dominanța
lingvistică
și
folosirea
gesturilor
simbolice, din analiza datelor prezentate
in tabelul 3, concluzionăm că copiii
folosesc, în medie, un număr cu 7,5 mai
mare de gesturi simbolice decât gesturi
naturale și, în medie, un număr cu 53,7
mai mare de cuvinte față de gesturi
simbolice. Pe baza datelor obținute prin
prelevarea mostrei de limbaj, precum și
din chestionarele pt părinți, teoretizăm că
gesturile simbolice nu au încetinit
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dezvoltarea
limbajului
nedominantă.

în

limba

În ceea ce privește relația dintre gesturile
simbolice și dezvoltarea limbajului la
copiii bilingvi, considerăm că diferența
exprimată in tabelul nr. 5, conduce spre
concluzia că diferența intre lotul
experimental si cele de control, se
datorează gesturilor simbolice. Dacă
atenția sporită acordată materilalui verbal
în cazul grupului de control I ar fi fost
principalul motiv, atunci rezultatele între
grupul experimental și cel de control I ar
fi trebuit să fie foarte apropiate ca și
valori. Cu o diferentă medie de 42,75 între
lotul experimental și cel de control I, și de
44,25 între lotul experimental și cel de
control II în ambele limbi, putem afirma
că diferența se datorează includerii
copiilor din lotul experimental în
programul Baby Signs de învățare a
gesturilor simbolice. Pe baza datelor
obținute, se poate concluziona că
limbajul mimico-gestual este factorul
principal care a contribuit la formarea de
dublete, ceea ce a dus implicit la
îmbogățirea vocabularului copiilor din
lotul experimental, cu precădere în limba
nedominantă.
În concluzie, luând în considerare
rezultatele
la
probele
aplicate,
informațiile primite de la părinți prin
completarea chestionarelor, precum și
din
observațiile
personale,
am
concluzionat
că,
deși
dezvoltarea
lingvistică a copiilor bilingvi este în
strânsă legătură cu volumul input-ului
lingvistic în fiecare limbă, copiii din
studiul de față folosesc mai mult limba
engleză decât am fi anticipat pe baza
input-ului primit. Acastă concluzie, este
similară cu concluzia cercetătoarelor
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Patterson și Zurer- Pearson (2004) și a lui
Marchman și Martinez- Sussman (2002,
apud Goldstein, 2004), în studii realizate
pe o populație de copii vorbitori de limbă
engleză și spaniolă. Situația întâlnită în
studiul de față se datorează, cel mai
probabil, unei combinații de circumstanțe
dintre care amintim: expunerea la limba
engleză în comunitatea mai largă, precum
și prin integrarea copiilor în diverse
programe educaționale și de socializare în
limba engleză. Concluziile noastre, în
urma analizei mostrei de limbaj, sunt
congruente cu acestă viziune. Ca
proiecție pentru traiectoria de dezvoltare
viitoare a limbajului, putem afirma că,
este foarte probabil, ca, în anii următori
integrării copiilor în instuțiile școlare de
masă, în limba țării gazdă, majoritatea
copiilor să devină dominanți în limba
comunității, respectiv în limba engleză.
Rezultatele sugerează că intervenția
mimico-gestuală contribuie la formarea
de dublete, respectiv poate fi considerată
o modalitate activă de îmbogățire a
vocabularului oral al bilingvilor.
Revenind la ipoteza generală a cercetării,
aceea că gesturile simbolice facilitează
achiziția simultană a două limbi, în urma
sumarizării tuturor datelor obținute în
urma intervenției mimico-gestuale în
studiul de față, nu putem exprima
concluzii clare. Datele obținute din
raporturile părinților par să favorizeze
grupul experimental, ceea ce ar putea
sugera implicit că gesturile simbolice sunt
factorul care a contribuit la diferența de
dezvoltarea ilustrată în graficul 5, dar
observațiile
personale
din
timpul
activităților, nu favorizează niciunul din
grupurile cercetate.
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Deși graficul 4 ilustrează o corelație
negativă între numărul de gesturi
simbolice și scorul de dezvoltare generală
a limbajului, valorile înregistrate pentru
lotul experimental indicate în graficul 5,
sunt mai mari decât ale celorlalte două
grupuri de control.
Graficul 5. Dezvoltarea generală a
limbajului pentru copiii din cele trei
grupuri studiate

Considerăm astfel că o concluzie mai
potrivită ar fi aceea că nu doar gesturile
simbolice, considerate izolat, ci, mai
degrabă,
cuprinderea
acestora
în
contextul unor activități multi-senzoriale
ce implică componente auditive, verbale
și kinestezice, are influențe pozitive
asupra achiziției simultane a două limbi.
Limitări în cercetare
Întocmirea acestui proiect de cercetare a
ridicat multe semne de întrebare datorită
limitărilor întâmpinate.

Controlul pentru variabila limbaj și gesturi
simbolice.
Activitățile de dezvoltare a limbajului
mimico-gestual și verbal au fost introduse
în clasă, dar exersarea s-a făcut acasă, de
către
părinți.
Controlul
pentru
eficacitatea materialelor și a perseverenței
părinților s-a făcut prin chestionare
bilunare. Cu toate acestea, a fost
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imposibil să aflăm gradul de implicare
exactă al părinților.

Ambiguitatea măsurătorilor
Probele de limbaj aplicate populației
bilingve, au anumite limitări (Baker, C.,
2007, p.26). Răspunsurile pot fi fie prea
vagi pentru termeni precum „vorbește”
sau „înțelege”. Varietatea răspunsurilor
pornește de la un nivel minim de
înțelegere și fluență în vorbire, până la
ceea ce Bloomfield (1933, apud Baker, C,
2007, p. 26) numește „controlul celor
două limbi la fel ca un vorbitor nativ”.
Fiecare părinte are o interpretare diferită
a acestor noțiuni. De asemenea, conștient
sau mai puțin conștient, părinții pot
exagera sau subestima anumite calități
sau aspecte vizate de chestionare (Baker,
C, 2007, p. 27). Este foarte greu de
controlat o astfel de variabilă. De aceea, sa considerat că nu este suficientă
înregistrarea datelor din testul REEL-3
care este un raport parental, ci s-a
încercat și coroborarea datelor din mai
multe surse, precum mostra de limbaj și
observațiile
personale
din
timpul
activităților și a altor interacțiuni cu
copiii. De asemenea, în calcularea TCV,
nu au existat forme de inventar
exhaustive, din lipsa probelor adaptate
limbii române, astfel încât formele
prescurtate au oferit doar o măsură
relativă a numărului total de cuvinte pe
care copiii le posedă în cele două limbi.
Părinții au fost rugați să enumere toate
cuvintele pe care copiii le pot exprima,
dar din analiza răspunsurilor părinților sa dedus că aceștia s-au concentrat,
aproape în exclusivitate, pe enumerarea
de substantive, și, ocazional verbe, lăsând
neînregistrate
celelalte
categorii
morfologice,
precum
prepozițiile,
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conjuncțiile, adverbele, etc. Aceste
categorii lexicale au rămas astfel
necuantificate, ducând la un TCV mai
redus.

Mărimea eșantionului
Acest studiu s-a desfășurat cu un eșantion
restrâns de copii, atât pentru grupul de
intervenție, cât și pentru grupurile de
control. Datorită acestui fapt, rezultatele
studiului
invită
la
precauție
în
interpretare. Domeniile de achiziție
examinate
au
fost
vaste,
iar
replicabilitatea este redusă datorită
particularităților
individuale
ale
subiecților bilingvi în general.

Vârsta subiecților
Părinții au indicat că copiii și-au însușit
semnele, dar nu le-au folosit decât pe o
perioadă medie de 3,5 luni. Considerăm
că studiul de față ar fi fost mai relevant
dacă media de vărstă a copiilor cuprinși
în cercetare la momentul începerii
acesteia ar fi fost în jur de 10-12 luni,
moment care ar fi oferit posibilitatea
observării și studierii folosirii gesturilor
simbolice pe o perioadă de timp mai
îndelungată înainte de trecerea spre
limbajul oral.

Inconsecvența familiilor
În studiul de față ne-am propus
calcularea lungimii medii a enunțului la
toți copiii din cele trei loturi studiate, la
momentul T4 și analizarea corelației
dintre datele obținute la MLU și REEL-3.
Considerăm că această probă ne-ar fi
oferit detalii însemnate referitoare la
tabloul
dezvoltării
lingvistice
a
subiecților. Din păcate, unii părinți nu au
mai răspuns solicitărilor. Fără un număr
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complet de mostre de limbaj, nu s-a mai
putut realiza comparația dorită.
În încercarea studiului de față de a stabili
o relație pozitivă directă între gesturile
simbolice și dezvoltarea limbajului verbal
la bilingvi, s-a evaluat nivelul de
dezvoltarea lingvistică în fiecare din cele
două limbi la care au fost expuși copiii și
s-a încercat surprinderea caracteristicilor
generale de dezvoltare. În ciuda
limitărilor și constrângerilor menționate
anterior, studiul de față oferă o imagine
preliminară referitoare la utilizarea
gesturilor simbolice în dezvoltarea
limbajului la copiii bilingvi. Rezultatele
au indicat faptul că gesturile simbolice
contribuie la îmbogățirea vocabularului
în cele două limbi prin crearea de
dublete,
cu
precădere
în
limba
nedominantă.
Rezultatele generale obținute nu indică o
corelație pozitivă între probele de limbaj
și dezvoltarea limbajului, neputându-se
creiona o concluzie clară referitoare la
influența gesturilor simbolice asupra
dezvoltării limbajului bilingvilor. Deși
rezultatele studiului sunt ambigue,
acestea pot fi considerate un reper în
cercetări viitoare. Gesturile simbolice,
introduse în activitățile multi-senzoriale
Baby Signs, nu conduc spre concluzia
unui impact negativ asupra achiziției
simultane a două limbi, deoarece acest
studiu
longitudinal,
ne-a
oferit
posibilitatea urmăririi evoluției copiilor
implicați pe o perioadă de aproape doi
ani, timp în care tabloul de dezvoltare
lingvistică s-a menținut în limite
normale. Ar fi interesant de continuat
studiul în vederea observării procesului
de dezvoltare și restructurare a limbajului
acestor copii. De Houwer (2009) afirmă
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că, la unii copii, există diferențe majore
între numărul de cuvinte însușite într-o
limbă față de cealaltă. De asemenea,
cercetătoarea afirmă că unii copii pot
renunța total la folosirea uneia dintre
limbi pentru o anumită perioadă de timp
în care limbajul trece printr-un proces de
restructurare și îmbogățire. (De Houwer,
2009).
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Intervenția logopedică în reabilitarea tulburărilor de deglutiție a pacienților
cu paralizie cerebrală infantilă
Iuliana SILAGHI 1
Abstract
Infantile cerebral palsy is a motor disability that occurs in 3.6 ‰ births, being one of the most common
neurological disorders associated with swallowing disorders.
Worldwide, intervention on cerebral palsy and swallowing disorders in children is done by speech therapists.
The American Speech-Language-Hearing Association (ASHA) emphasizes that childhood swallowing
disorders presents some particular aspects, both in terms of diagnosis but also rehabilitation intervention.
This paper is a study that focuses on the practical utility and represents a response to the practical problems
of school children with swallowing disorder. Cerebral palsy associated with swallowing disorder shouldn’t be
a reason for excluding a child from the education system.

Keywords: cerebral palsy, speech therapy, swallowing disorders, postural strategy,
sensoriomotor therapy.

Tulburările de deglutiție
Pe plan mondial, tulburările de deglutiție
reprezintă o problemă de sănătate
comună. Conform unui studiu din 2011
realizat în Regatul Unit, 11% din populație
poate dezvolta de-a lungul vieții o
anumită formă de disfagie. Diagnosticul
și
intervenția
asupra
adulților
diagnosticați cu această tulburare este
diferită față de zona pediatrică a celor cu
disfagie.
Asociația Americană a Specialiștilor în
Terapia
Limbajului
și
Audiologie
Educațională
(American
SpeechLanguage-Hearing Association - ASHA,
2001) subliniază că tulburările de
deglutiție la copii prezintă unele aspecte
particulare, atât în ceea ce privește
diagnosticul, cât și intervenția, de aceea
informațiile furnizate de studiile realizate
cu adulți nu pot fi aplicate întotdeauna.
Produsele alimentare trebuie să fie
disponibile, ingerate, înghițite și în cele
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din urmă digerate. În cazul în care acest
proces este întrerupt, copilul va avea o
creștere inadecvată vârstei, dezvoltare
întârziată,
realizări
școlare
slabe,
probleme psihologice, o stare de sănătate
precară, ajungându-se uneori chiar la
subnutriție (Arvedson și Brodsky, 2002).
Deglutiţia
cuprinde
totalitatea
activităţilor motorii ce asigură transportul
bolului alimentar din cavitatea bucală în
stomac. Deglutiţia constă dintr-un lanţ de
reflexe prin care bolul alimentar, format
în cavitatea bucală, străbate faringele şi
esofagul, ajungând în stomac (Mureșan,
2016). În timpul unei zile înghițim de cel
puțin 1.000 ori, iar în starea de veghe
înghițim cel puțin o dată pe minut.
Centrul de control al deglutiției este
situat în trunchiul cerebral al sistemului
nervos central. Orice disfuncție apărută la
nivelul procesului de deglutiție are un
impact negativ asupra calității vieții. Dacă
tulburarea este mai semnificativă poate fi
chiar o cauză de morbiditate și
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mortalitate. Mecanismul deglutiției este
extrem de complex, fiind implicați 7
perechi de nervi și 26 de grupe
musculare.
Problemele alimentației sunt diverse, în
funcție de dezvoltarea copilului și starea
sa de sănătate. Dacă un copil se confruntă
cu o problemă de alimentare, el este
,,blocat" și nu poate progresa (Eicher,
2002; Kerwin 2003; Palme & Horn, 1977,
apud Manno, C.J., Fox, C., Eicher, P.S.,
Kerwin, M.L.(2005).
Provocarea celor care tratează copiii cu
tulburări alimentare este identificarea
domeniilor specifice care ajută individual
depășirea dificultăților. Acestea se pot
împărți pe două domenii distincte:
Identificarea factorilor specifici care
contribuie la apariția tulburărilor de
deglutiție
Identificarea terapiei adecvate care să
conducă la depășirea problemelor legate
de disfagie.
Pentru a studia tulburările de alimentație
la copii este de dorit să se cunoască
etapele tipice de dezvoltare, astfel ca
specialistul să poată sesiza orice abatere și
a interveni cât mai eficient.
Prin disfagie sau tulburări de deglutiție se
înţelege afectarea tranzitului bolului
alimentar din cavitatea bucală în faringe
şi esofag, condiţie însoţită de o serie
întreagă de complicaţii - complicaţia
imediată fiind reprezentată de către
aspiraţia de fragmente din bolul
alimentar în căile respiratorii, cu toate
consecinţele acesteia – sufocare și chiar
decesul (Săraci, Săplăcan, Ionuț, (2011).
Tulburările de deglutiție au un impact
negativ marcant asupra calității vieții și
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reprezintă o cauză semnificativă
morbiditate și mortalitate.

de

Datorită tulburărilor neurologice, un risc
suplimentar și semnificativ pentru copiii
cu paralizie cerebrală în timpul hrănirii,
este aspirația alimentelor în plămâni din
cauza unei protecții insuficiente. Mirrett
et al., (1994) apud Săraci, Săplăcan, Ionuț,
2011), au demonstrat că motilitatea
faringiană scăzută și/sau slab coordonată
precum și poziția copilului în perioada de
alimentare sunt cauzele principale ale
aspirației. Consecințele pneumoniei de
aspirație sunt serioase și au fost
identificate ca fiind cea mai frecventă
cauză de deces la copiii cu dificultăți de
hrănire (Patrick et al. 1986; Reddihough și
colab., 2001, apud Săraci, Săplăcan, Ionuț,
2011).
Disfagia, este produsă prin două
mecanisme
principale:
obstrucția
mecanică sau disfuncția motorie. O altă
clasificare se referă la localizarea
topografică. Astfel avem două tipuri de
disfagie: orofaringiană sau înaltă și
esofagiană sau joasă. În disfagia
orofaringiană se poate intervenii prin
diferite metode noninvazive. În disfagia
esofagiană
intervenția
este
medicamentoasă sau în cazurile extreme,
intervenția chirurgicală.
În ultimul timp, un număr tot mai mare
de copii necesită evaluare și intervenție
prezentând diverse tulburări de hrănire și
înghițire. Acești copii au diferite
diagnostice medicale, ca de exemplu
paralizie cerebrală, leziuni traumatice
cerebrale,
anomalii
cranio-faciale,
disfuncții motorii orale, deficiențe
respiratorii etc. Creșterea numărului de
copii care frecventează grădinițele sau
școlile și care se confruntă cu probleme
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de deglutiție este tot mai mare și la noi în
țară, astfel că se justifică necesitatea
prezentei lucrări. În școli ajung din ce în
ce mai mulți copii care se confruntă cu
tulburări de deglutiție astfel că personalul
didactic trebuie să facă față problemelor
ridicate de posibilele complicații. Pe
termen scurt poate însemna pur și simplu
blocarea bolului alimentar la nivelul
faringelui, ducând la obstrucția căilor
respiratorii, iar pe termen lung, la
subnutrire,
creșterea
încetinită,
dezvoltarea întârzită care se reflectă în
întârzieri în achiziții academice, stare de
sănătate precară.
Intervenția specializată a terapeuților din
domeniul tulburărilor de limbaj se
extinde și la populația care prezintă
tulburări de înghițire atât la populația
pediatrică cât și adultă. Codul profesional
al logopezilor prevede însușirea teoriei și
practicii în intervenția tulburărilor de
deglutiție.
Specialiștii
din
terapia
limbajului trebuie să se focalizeze pe
facilitarea coordonării mișcărilor de la
nivel bucal, respirator și fonator. Se
subliniază necesitatea abordării atât a
problemelor ce țin de funcțiile oralmotorii, tonusul muscular, cât și postura
și poziția pe parcursul procesului de
alimentare (ASHA, 2002; Arvedson, 2013;
Benfer, 2015).
Tulburarea de deglutiție este o problemă
comună la persoanele care au avut un
traumatism cranian (Lazarus, 1991;
Lazarus & Logeman, 1987, apud ASHA
2015) și au un control redus al
elementelor anatomice care participă la
procesul de ingerare de alimente și
lichide
necesare
menținerii
vieții.
Controlul redus se referă la cavitatea
bucală, faringe, esofag și laringe și
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privește atât activitatea voluntară cât și
actele reflexe.
Paralizia cerebrală infantilă
Paralizia cerebrală descrie un grup de
tulburări permanete ale dezvoltării
motricităţii şi posturii, ce determină
limitarea activităţii, care sunt atribuite
unor disfuncţii nonprogresive ce apar în
dezvoltarea encefalului fetal sau al
copilului mic (Dicționar medical, 2000).
Benga (2006) subliniază că, deși prin
definiție ,,paralizia cerebrală este o
encefalopatie statică, patologia musculoscheletală este progresivă″ și aceasta
devine din ce în ce mai complexă cu
maturizarea sistemului nervos.
Paralizia cerebrală, este o boală care
afectează
toată
viața
copilului,
adolescentului și adultului dar și a
familiei din care face parte. Este o boală
care
necesită
suport
specializat
permanent atât cât trăiește persoana
afectată. Tulburările motorii ale paraliziei
cerebrale sunt adesea însoțite de:
tulburări
senzoriale;
tulburări
de
percepție;
tulburări
de
deglutiție;
dizabilitate intelectuală; tulburări de
comunicare; tulburări de comportament;
epilepsie; afectări musculoscheletale
secundare.
Paralizia cerebrală infantilă este datorată
unei suferințe cerebrale care a acționat în
perioada prenatală, perinatală sau
postnatală sau în primii 3-5 ani asupra
unui creier imatur. Paralizia cerebrală are
o etiologie multifactorială, o cauză
precisă a bolii, în majoritatea situațiilor
este aproape imposibilă. Conform datelor
statistice, 70-80% din paraliziile cerebrale
sunt prenatale.
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Academia Americană de Pediatrie și
Colegiul American al Obstetricienilor și
Ginecologilor (2004) au stabilit patru
criterii pentru încadrarea în diagnosticul
de encefalopatie neonatală (Benga, 2006).
Acestea sunt:
 scorul APGAR cu valoarea între 0 și 3
în primele 5 minute de la naștere;
 acidemie metabolică cu pH - ul sub 7
în sângele arterial din cordonul
ombilical;
 convulsii, comă, hipotonie;
 disfuncție
organică
la
nivel
cardiovascular, pulmonar, renal etc.
Pentru tratament și recuperare prezintă
importanță momentul acțiunii factorilor.
Astfel, factorii prenatali sunt mai frecvent
implicați la nou-născutul la termen în
paraliziile cerebrale de tip ataxică sau
hemiplegică, în timp ce factorii perinatali
sunt mai des implicați în paralizia
cerebrală diskinetică la nou-născutul la
termen și diplegia spastică la prematuri
(Benga, 2006).
Chiar dacă se crede că cea mai frecventă
cauză a paraliziei cerebrale este lipsa de
oxigen la nivelul creierului în timpul
nașterii (asfixie la naștere), este de fapt o
cauză foarte rară a paraliziei cerebrale.
Când paralizia cerebrală este rezultatul
asfixiei la naștere, copilul aproape
întotdeauna
suferă
encefalopatie
neonatală severă cu simptome în primele
câteva zile de viață. Aceste simptome
includ: convulsii, iritabilitate, agitație,
hrănire și probleme respiratorii, letargie
și în formă severă, chiar comă.
Simptomele și semnele predominante ale
paraliziei cerebrale sunt legate de
dificultățile motorii, care sunt consecința
leziunilor cerebrale.
Extinderea
și
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severitatea leziunii cerebrale reprezintă
principalul factor al amplorii deficitului
motor.
Multe
dintre
simptomele
observate la acești copii sunt legate de
problema primară care afectează funcțiile
motorii.
De
exemplu,
întârzierea
dezvoltării motorii, tulburările de mers,
coordonarea slabă și gravă a mișcărilor,
tulburările de înghițire sau întârzierea
achiziției
vorbirii
sunt
rezultatul
tulburării motorii de bază. Modul în care
acestea se prezintă variază de la copil la
copil. Din acest motiv, este dificil să se
descrie o imagine clinică care să satisfacă
orice copil cu paralizie cerebrală.
Prezentarea clinică, chiar dacă are multe
caracteristici comune, este unică pentru
un anumit copil. În plus, condițiile
comorbide adaugă mai mult unicitatea
prezentării
copilului
cu
paralizie
cerebrală. Anumite semne și simptome
clinice indirecte sugerează o suferință
neurologică. Benga, (2006) enumeră
câteva dintre acestea: dificultăți de
alimentare sau timp prelungit pentru
alimentație; sugarul doarme mult,
necesită să fie trezit pentru alimentare
(copil cuminte); sugar foarte iritat, plânge
mult și nu poate fi liniștit; constipație
cronică; ritm scăzut de creștere a
perimetrului cranian.
Disfagia la copii afectați de paralizia
cerebrală de la forma ușoară până la
forma severă este o afecțiune asociată
comună. Perturbarea funcției de hrănire
are un impact semnificativ aspura stării
de sănătate atât pe termen scurt cât și pe
termen lung. Severitatea afectării motorii
se corelează direct cu severitatea disfagiei
(Manno și colab., 2005). Este foarte
important de stabilit tipul de disfagie:
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orofaringiană sau esofagiană (sau de
transport).
Paralizia cerebrală nu poate fi vindecată,
dar tratamentul va îmbunătăți adesea
capacitățile
copilului.
Mulți
copii
continuă să se bucure de o viață adultă
aproape tipică, în cazul în care
dizabilitatea lor este gestionată corect. În
general, dacă tratamentul inițial începe
cât mai timpuriu posibil, șansa copiilor să
depășească dizabilitățile de dezvoltare
sau să învețe noi modalități de a deveni
cât mai independenți este cu atât mai
mare.
Incidența copiilor cu paralizie cerebrală
este din ce în ce mai mare. Dotarea
clinicilor cu aparatură modernă a făcut ca
numărul copiilor născuți prematur, cu
greutate mică la naștere sau cu diferite
probleme de sănătate grave să ducă la
scăderea mortalității infantile, deci
implicit la creșterea numărului de cazuri
de supraviețuire.
Nu dispunem de o statistică la nivel
național, dar spre exemplu în Statele
Unite în anul 2000 din 1.000 de nounăscuți, 2-2,5% erau diagnosticați până la
vârsta de doi ani cu paralizie cerebrală iar
opt ani mai târziu, Angin-Allsop și colab.
(2008) apud Edwards, D. (2016) a
constatat că paralizia cerebrală (CP) este
cea mai frecventă invaliditate pediatrică
fizică care apare la 3,6 din 1000 de nou
născuți. Din nefericire, în tabloul
paraliziei cerebrale apar boli asociate
printre care tulburările de deglutiție care
au un impact semnificativ asupra
dezvoltării și asupra stării de sănătate ale
acestora. Aceste tulburări sunt evidente
încă de la naștere și pot conduce la o
stagnare în greutate, dar și scădere
masivă în greutate, uneori chiar
59

subnutriție în primul an de viață. Studiile
de specialitate arată că lipsa aportului
nutrițional
adecvat
cauzează
sau
accentuează dizabilitatea cognitivă.
Studiul de caz
Prezenta cercetare a cuprins un singur
copil, o fetiță N.L. de 10 ani cu paralizie
cerebrală și cu tulburări de deglutiție,
disfagie orală. N.L. este elevă în clasa
pregătitoare. Este copil instituționizat și
tutorele ei a fost de acord să urmeze un
protocol de intervenție logopedică în
reabilitarea tulburărilor de deglutiție.
Ședințele s-au realizat de 5 ori pe
săptămână pe perioada ianuarie-mai 2017,
câte 20 de minute înainte de masa
principală. Datorită faptului că elevii
primesc
două
mese
în
timpul
programului școlar, tutorele a informat
personalul școlii de dificultățile de
hrănire a copilului. Astfel, mâncarea a
fost paserată, iar pentru hidratarea cu apă
sau alte lichide s-a utilizat sticluța cu
biberon.
N.L. are următoarele diagnostice conform
ICD-10: G80.03 Paralizia cerebrală
spastică– tetrapareză spastică asimetrică,
mai accentuat pe hemicorpul drept;
(G80.03 Paralizia cerebrală spastică
tetraplegică); F73 Retardare mentală
profundă (QI <20); H53 Tulburări de
vedere – ambliopie bilaterală; F73
Retardare mentală profundă; M20
Piciorul varus equin (ambele spre
dreapta).
N.L. provine dintr-o sarcină unică, dintr-o
familie legal constituită, fiind al treilea
copil al familiei, părinții având 41 de ani,
mama, respectiv 43 de ani tatăl. Născută
prematur la 27-28 de săptămâni, având
900 de grame, lungimea 36 cm,

RRTTLC 2018
perimetrul capului 24 cm, fiind încadrată
în gradul IV de prematuritate. Scorul
APGAR la 1 minut = 1, iar la 10 minute = 4.
La 2 săptămâni a avut hemoragie
intraventriculară, la 5 luni a fost
diagnosticată cu sindrom bipiramidal.
Ecografia transfrontanelară realizată la
vârsta de 9 luni a evidențiat hipoplazia
(agenezia) porțiunii anterioare a corpului
calos.
La vârsta de 1 an, examenul neurologic a
dus
la
următoarele
diagnostice:
tetraplegie
spastică
cu
elemente
distonice; microcranie.
De la 2 luni este instituționalizată în
cadrul Complexului de servicii pentru
recuperarea copiilor cu handicap neuropsihic sever. Copilul a fost evaluat atât la
domiciliu cât și la școală, dar în ceea ce
privește intervenția, s-a desfășurat strict
în cadrul școlii.
Fetița nu a achiziționat poziția șezândă.
În scrisorile medicale, nu se face referire
la cauza acestei deficiențe. Atunci când se
dorește așezarea ei în scaun, aliniamentul
posibil fizic între spate și picioare este un
unghi obtuz, de aproximativ 1200.
Evaluarea inițială complexă a inclus
domeniile relevante pentru cercetare.
Astfel, datorită leziunilor cerebrale
identificate prin proceduri medicale, am
fost interesați în principal de efectele
acestor
leziuni
asupra
funcțiilor
musculaturii
maxilarului,
buzelor,
palatului și a limbii, aceștia având un rol
deosebit în faza orală a deglutiției.
Terapeutul vocal are un rol fundamental
în reabilitarea tulburărilor de deglutiție.
La noi în țară, acest domeniu este în faza
de pionierat, astfel, sunt puține materiale
și instrumente de lucru. Ne-am orientat
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după literatura de specialitate străină și
mai ales asupra celor puse la dispoziție de
ASHA.
Proiectarea
și
implementarea
protocolului s-a realizat prin colaborarea
unei echipe multidisciplinare care a
cuprins medicul școlar, kinetoterapeutul,
profesorul
psihopedagog,
profesorul
educator, profesorul logoped și tutorele
copilului. Pentru protecția datelor, au fost
utilizate inițialele numelui.

Scopul
Scopul acestei cercetări este reprezentat
de îmbunătățirea actului de deglutiție,
reducerea riscului de aspirație și
îmbunătățirea statusului nutrițional a
copiilor cu tulburări de deglutiție.

Obiective
Obiectivul principal al acestei cercetări a
fost: Proiectarea, implementarea și
evaluarea impactului unui protocol
logopedic pentru copiii cu paralizie
cerebrală și tulburări de deglutiție.
Obiectivele
specifice
converg
din
obiectivul principal și se constituie în
obiective de lucru:
O1. Proiectarea și implementarea unui
program de îmbunătăţire a controlului
motor în fiecare etapă a procesului de
deglutiţie pentru facilitarea nutriției și
hidratării adecvate.
O2.
Prevenirea
aspirației
și
a
complicațiilor pulmonare prin antrenarea
abilităților motorii și respiratorii.
O3. Îmbunătățirea statusului nutrițional
prin
dezvoltarea
abilităților
miofuncționale de la nivel bucal,
faringian și laringian.
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Instrumente
Diagnosticul neurologic a fost privit
multidimensional,
aplicând
patru
instrumente complexe, care ne-au permis
să evaluăm pacientul global. Protocolul
ASHA prevede ca metodă de culegere a
datelor și de evaluare Pediatric Feeding
History and Clinical Assessment Form
(Istoricul hrănirii pediatrice și formularul
de evaluare clinică). Evaluarea abilităților
oral motorii s-a realizat cu Scala de
evaluare oral-motorie, iar comunicarea a
fost evaluată cu două instrumente
Sistemul de clasificare a funcțiilor de
comunicare (Communication Function
Classification System) și Communication
Matrix.
Pediatric Feeding History and Clinical
Assessment Form (Istoricul hrănirii
pediatrice și formularul de evaluare
clinică)
Pentru
aprecierea
particularităților
tulburării de deglutiție în contextul
paraliziei cerebrale am cules date de la
tutore, medicul și asistenta medicală,
personalul de îngrijire de acasă și am
consultat documentele medicale puse la
dispoziția noastră.
Observarea modului în care este
alimentată fetița s-a realizat la domiciliu,
pe o perioadă de o săptămână, la toate
mesele (mic dejun, gustare, prânz și cină).
La mesele principale, N.L. a fost așezată
într-un fotoliu rulant nepotrivit pentru
vârsta și dizabilitatea motorie pe care o
are. Pentru a preveni căderea ei din
fotoliu a fost legată peste piept cu un
material textil subțire (un șnur), iar
picioarele nu aveau susținere (tetieră,
suport pentru tălpi). Nu avea suport nici
pentru cap, astfel că acesta cădea când
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prea în spate, când lateral. Infirmiera a
fost cea care a alimentat-o, cu o lingură
mare, într-un ritm alert, astfel că mare
parte din hrană se scurgea din gură.
Hrana a fost paserată, având consistența
mierii de albine. Cantitativ, a primit o
cană de 250 ml de hrană. Supa și felul doi
au fost amestecate și paserate deodată.
După ce a terminat de mâncat nu i s-au
îndepărtat rezidurile din gură.
La micul dejun primește de cele mai
multe ori griș cu lapte, lapte cu biscuiți,
mămăliguță cu brânză de vacă etc.
Lichidele (apă, fresh de fructe) le
consumă din sticla cu biberon. Nu bea
din cană (cu sau fără capac) și nici cu
paiul. Dacă i se dă cu lingurița, lichidele
se scurg din cavitatea bucală, pe partea
anterioară, pe la comisurile bucale.
Pentru a deschide gura, nu are nevoie de
prompt. Când lingura este în cavitatea
bucală, trage hrana cu buza superioară,
dar de cele mai multe ori doar o treime
sau maxim jumătate din cantitatea aflată
în lingură.
N.L. nu are capacitatea de a secționa
alimentele: mușcătura este absentă, limba
nu realizează decât o ușoară mișcare de
ridicare în sus, spre palat. Hrana este
deplasată spre faringe prin presare, fără să
se lateralizeze limba.
Prin aplicarea instrumentului Pediatric
Feeding History and Clinical Assessment
Form (Istoricul hrănirii pediatrice și
formularul de evaluare clinică) am putut
stabili diagnosticul de disfagie orală,
R13.11, conform ICD 10.
Scala de evaluare Oral-Motorie (OMAS Oral Motor Assessment Scale)
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Pentru
aprecierea
particularităților
tulburărilor de deglutiție am realizat
studiul observațional și am urmărit în
principal modul în N.L. apucă alimentele,
cum închide-deschide gura, buzele,
mișcarea maxilarului, a limbii, modul în
care controlează alimentele în cavitatea
bucală și modul în care înghite. Această
etapă a evaluării a fost realizată la școală,
N.I. fiind hrănită de infirmieră și logoped,
alternativ.
Rezultate obținute în urma evaluării
abilităților oral motorii:
 deschide și închide gura, trage uneori
cu buza superioară mâncarea din
lingură;
 în funcție de vâscozitatea alimentelor
s-au observat două moduri de transfer
spre faringe:
 alimentele de consistența mierii sau a
piureului sunt lăsate să alunece spre
faringe, limba are o foarte ușoară
mișcare de ridicare-coborâre în
cavitatea bucală;
 alimentele cu vâscozitate mai mare
sunt presate cu limba de palatul dur
încercând imprimarea unei mișcări de
transfer spre partea posterioară, dar
mai mult de jumătate din bol rămâne
în gură: pe palat, pe limbă și pe dinți;
înghite de două-trei ori la această
consistență a alimentelor.
 lichidele le bea doar din sticla cu
biberon; administrarea lichidelor cu
lingura/lingurița, duce la pierderea
acestora, deoarece se scurg pe la
comisurile bucale;
 nu poate să ducă cu mâna lingurița sau
alt obiect la gură;
 timpul de alimentare a fost măsurat
astfel:
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 gustarea de la ora 10 durează 15-20
minute (un măr ras cu biscuite; 150 ml
lapte cu biscuiți pasați; un iaurt etc.);
 masa de prânz cu două feluri durează
40-45 minute; în supă se pune o felie
de pâine și împreună cu zarzavaturile
și carnea fiartă se paserează; felul doi
este compus din piure de cartofi,
spanac, mazăre sau orez și carne fiartă;
alimentele care necesită masticare se
prezintă paserate;
 refluxul de deglutiție/înghițire este
prezent;
 reflexul de tusă este prezent dar mult
diminuat, prezentând o tusă slabă;
 rămân reziduri alimentare pe limbă,
dinți, între dinți și obraji;
 după inițierea deglutiției, dacă bolul
alimentar are vâscozitate mai ridicată,
înghite de două-trei ori consecutiv;
 prezintă dificultăți în coordonarea
respirației și înghițirii;
 prezintă sialoree, aceasta devenind
mai abundentă după masa de prânz;
În figura nr. 1 am prezentat rezultatele
obținute în urma aplicării Scalei de
evaluare oral motorie. Fiecărei secțiuni i
s-a atribuit un scor de la 0 la 3 puncte, în
funcție de cele observate:
0 pct. - pentru răspuns pasiv
(performanță oral-motorie compromisă
sever)
1 pct.- pentru răspuns disfuncțional
(performanță oral-motorie compromisă
moderat)
2 pct.- pentru răspuns semifuncțional
(ușor compromisă)
3 pct.- pentru răspuns
(Munceleanu, 2016)

funcțional
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Scala de evaluare oral motorie
3,5
3

2,5
2
1,5

1
0,5
0
Închiderea/
deschiderea
gurii

Buzele închise
pe linguriță

Controlul
bolului
alimentar în
timpul
deglutiției

Masticația

Controlul
lichidelor în
timpul
deglutiției

Figura nr. 1 Rezultate evaluare scală de evaluare oral-motorie
Interpretarea semnificației calitative a
scorurilor:
 închiderea-deschiderea cavității bucale
- efectuate funcțional;
 buzele închise pe lingură/ustensilă închide bine buzele pe linguriță;
 buzele închise în timpul deglutiției –
da, buzele sunt menținute închise pe
timpul deglutiției;
 controlul bolului alimentar în timpul
deglutiției - rămân în cavitatea bucală
mare parte din alimentele, în principal
cele cu vâscozitate mai mare;
 masticația – nu se realizează mișcările
specifice de mărunțire, sfâșiere, tăiere;
 controlul
lichidelor
în
timpul
deglutiției – dacă se administrează cu
lingurița, acestea se scug din cavitatea
bucală; cu paiul nu reușește să extragă
deloc; poate să bea lichide doar din
sticla cu biberon.
Pe baza observației sistemice structurate,
în urma aplicării Scalei de evaluare oral63

motorie, N.L. poate fi încadrată pe nivelul
V- Dizabilitatea fizică ce limitează
considerabil
controlul
voluntar
al
mișcărilor și abilitatea de a menține capul
și trunchiul într-o postură corectă,
antigravitație.

Communication
System

Function

Classification

Sistemul de clasificare a funcțiilor de
comunicare (Communication Function
Classification System - CFCS) a fost
utilizat, deoarece ne-a permis culegerea
unor informații referitoare la abilitățile de
deplasare,
abilități
manuale
și
comunicare. Aceste informații ne-au fost
deosebit de utile pentru planificarea
intervenției. Instrumentul SFCS cuprinde
trei subscale:
Sistemul de Clasificare a Funcției Motorii
Grosiere (Gross Motor Function GMFCS)
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Sistemul de Clasificare a Abilităţii
Manuale pentru Copii cu Paralizie
Cerebrală cu vârsta cuprinsă între 4-18 ani
(Manual Ability Classification System MACS)
Sistemul de clasificare a funcțiilor de
comunicare (CFCS) pentru persoanele cu
paralizie
cerebrală
(Communication
Function Classification System (CFCS) for
Individuals with Cerebral Palsy)
La aceste instumente persoana evaluată
este încadrată la nivelul care descrie cel
mai bine reușitele și limitările sale.
Evaluarea a avut la bază observația
sistemică pe parcursul unei luni, o
săptămână în mediul familiar, și trei
săptămâni la școală. A fost necesară o
perioadă mai mare la școală deoarece am
ținut cont de starea psihică a elevei. Până
la intrarea în școală, singurele ei plecări
din Centru au fost la spital. A venit
speriată la școală și a avut nevoie de o
perioadă mai mare de acomodare, în
comparație cu acei copii care au
frecventat și alte medii sociale (grădinița,
centre de recuperare).
Sistemul de Clasificare a Funcției Motorii
Grosiere - Gross Motor Function
(GMFCS) – N.L. se încadrează la Nivelul V
- Dizabilitatea fizică ce limitează
considerabil
controlul
voluntar
al
mișcărilor
Descrierea Nivelului V: Copiii sunt
transportați într-un fotoliu rulant manual
în toate deplasările. Copiii sunt limitați în
capacitatea
lor
de
a
menține
antigravitația. Necesită tehnologie de
asistență pentru a îmbunătății alinierea
capului, trunchiului și a picioarelor
(curele, chingi etc.). Transferurile
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necesită asistență fizică completă din
partea unui adult.
Manual Ability Classification System
(MACS) – N.L. prezintă caracteristicile
Nivelului V - Dizabilitatea fizică ce
limitează considerabil controlul voluntar
al mișcărilor
Caracteristicile nivelului V sunt: copilul
nu poate manipula obiecte şi are o
abilitate sever limitată în îndeplinirea
chiar şi a activităţilor simple. Necesită
asistenţă totală.
Communication Function Classification
System (CFCS) for Individuals with
Cerebral Palsy - N.L., din punct de vedere
al dezvoltării comunicării poate fi
încadrată la Nivelul V: Deficiențe majore
atât în receptarea mesajului cât și în
expedierea acestuia, chiar și cu persoana
familiară. Comunicarea persoanei este
dificilă de înțeles pentru majoritatea
persoanelor, rareori eficientă chiar cu
parteneri familiari. Răspunsul la stimulii
verbali sunt limitate la comportamente
reflexe (se oprește din activitate sau
reacționează la sunete puternice). Poate
prezenta comportamente care au rolul de
a cere atenție sau reacție din partea celor
din
jur
(plânge,
devine
agitat).
Comunicarea este rareori eficientă chiar
și cu partenerii familiari.

Communication Matrix
Subliniem faptul că în terapia disfagiei,
comunicarea
este
o
componentă
importantă. Pacientul trebuie informat și
cooptat în terapie. Din acest motiv am
dorit să învestigăm nivelul de dezvoltare
a limbajului.
Exprimă disconfort: plânge, țipă, corp
rigid - comportament preintenționat;
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Exprimă starea de bine: zâmbește, râde
când este zgomot (aspirator, cositoare
manuală, blender, căderea jucăriilor, mai
ales a cuburilor care produc un zgomot
mai mare), emisii vocale (seamănă cu
gânguritul, dar sunt mai sărace în
sunete), se relaxează - comportament
preintenționat;
Refuză sau respinge: întoarce capul într-o
parte, strânge pumnii - Comunicare
neconvențională
Putem concluziona că N.L. se află la
prima
etapă
de
comunicare,
comportament preintențional, dar cu
unele caracteristici și din etapa
următoare, comportamentul intențional,
dar fără intenția de comunicare.
Rezultatele evaluării inițiale complexe neau permis să concluzionăm că tulburarea
de deglutiție este ca urmare a deficitelor
oral-motorii.
Sumarizând, considerăm că N.L. are
limitări severe în controlul voluntar al
posturii, al mișcărilor de lateralizare ale
limbii, al mișcării maxilarului și dinților
pentru ruperea, mărunțirea, tocarea
bolului. Ca urmare, terapia tulburărilor
de deglutiție se va axa pe modificarea
posturii, pe antrenarea și întărirea
musculaturii și educarea mișcărilor
necesare pentru masticație (aici ne
gândim la plasticitatea creierului și
posibilitatea de a prelua alte zone acele
funcții afectate). Programul terapeutic va
aborda deficitele senzorio-motorii orale.

Implementarea programului de reabilitare a
tulburărilor de deglutiție
Etapa 1:
Postura
corporală Prin
intermediul Asociației Hans Spalinger s-a
achiziționat un fotoliu rulant performant,
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adaptat
caracteristicilor
fizice
ale
pacientei. Primul lucru urmărit a fost să-i
asigurăm o postură și o poziție corectă
pentru procesul de hrănire și confortabilă
(pentru a preveni oboseala fizică) în
același timp.
S-a acordat un interes aparte pentru
reducerea spasticitatea corpului. Pentru a
implementa
poziția
posturală
corespunzătoare,
am
apelat
la
kinetoterapeutul clasei. Punctele cheie de
poziționare
programate
au
fost
următoarele:
Poziția corpului: alinierea trunchiului,
depinde de stabilitatea zonei pelviene.
Poziția corectă este atunci când șoldurile
și genunchii flectați realizează un unghi
de 900. Poziția șezândă corectă nu este
posibilă în cazul lui N.L., motiv pentru
care i se oferă sprijin pentru alinierea
trunchiului și a segmentului cefalic
(picioarele sprijinite pe tetieră, suporturi
laterale și curele pentru susținera
trunchiului, suport de fixare pentru șezut
ca să se prevină alunecarea în față).
Fotoliul ne permite reglarea în poziția
dorită.
Poziționarea capului – punctul cheie
central pentru reducerea spasticității și
favorizarea
deglutiției.
Menținerea
capului în poziție verticală și obținerea
unei stabilități a acestuia reprezintă o
prioritate terapeutică. Capul este puțin
aplecat înainte pentru a proteja căile
respiratorii și căderea alimentelor în
trahee. Pentru a menține poziția capului,
brațul se poziționează în spatele capului
copilului, indicele (degetul arătător) se
plasează la mijlocul bărbiei iar mijlociul
sub bărbie. Aceste două degete lucrează
în tandem pentru a menține poziția
corectă a limbii și maxilarului.
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Poziția și controlul maxilarului: se poate
realiza punând indicele pe bărbie
(influențează mișcarea maxilarului) iar
degetul mijlociu (mediu) sub bărbie
(influențează mișcarea limbii)
Alimentarea cu lingurița în loc de lingură
Din evaluarea inițială a modului de
alimentare a lui N.L., am constatat că
utilizarea unei linguri mari îi produce mai
multe dificultăți: bolul este prea mare,
astfel ori nu poate prelua toată mâncarea
ori, dacă trage cu buzele toată mâncarea,
gura este prea plină și mare parte din
mâncare se scurge pe la comisurile
bucale, și în plus necesită un efort mai
mare pentru gestionarea transportului
spre faringe și înghițirea bolului.
Lingurița se va oferi copilului în poziție
orizontală, tangent la buze. Această
poziție favorizează apucarea bolului cu
buzele. Prin utilizarea linguriței și
cantitatea livrată se va diminua, astfel că
va putea prelua tot bolul și i se creează
posibilitatea reușitei.
Aceste strategii de posturare se vor utiliza
zilnic, înainte de fiecare prânz. Am
demonstrat
aceste
stragegii
și
personalului de ingrijire de la centrul de
plasament.
Etapa 2: Stimulare orală senzorio-motorie
Stimularea senzorială, oral-motorie s-a
desfășurat în perioada ianuarie-mai 2017,
de cinci ori pe săptămână înainte de masa
de prânz, având o durată de 18-20 minute.
În primele două săptămâni de terapie,
exercițiile au fost realizate în tandem de
doi terapeuți. Fiecare gest a fost explicat
și demonstrat pe co-terapeut înainte,
astfel încât N.L. să fie pregătită pentru
fiecare
etapă
a
programului
de
intervenție.
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Stimularea
senzorială
a
cuprins
următoarele proceduri și exerciții:
Masajul facial pentru a produce relaxare,
a destinde țesuturile, a activa circulația
sangvină, a stimula terminațiile nervoase
și pentru a întării țesutul muscular. Am
aplicat pe față și o cremă hidratantă
pentru copii (recomandată de medic)
pentru că avea epiderma foarte uscată.
Exercițiile fizice au urmărit: dezvoltarea
musculaturii
gâtului;
creșterea
motricității limbii și a maxilarului;
dezvoltarea controlului limbii; antrenarea
vălului palatin.
Exerciții pentru controlul capului și
gâtului s-au realizat cu ghidaj fizic, astfel:
N.I. a fost așezată în fotoliul rulant – cu
palmele am exercitat o ușoară presiune
asupra capului copilului imprimând o
înclinare spre dreapta, menținere trei
secunde, revenire în poziția inițială;
înclinarea capului spre stânga, menținere
trei secunde, revenire; înclinarea capului
în față, menținere, revenire; înclinarea
capului spre spate, menținere trei
secunde, revenire. În partea a doua, N.I. a
fost așezată pe saltea, cu fața în jos, cu
sprijin pe brațe realizând mișcarea de
înclinare a capului spre dreapta/stânga,
menținere
trei
secunde,
revenire;
înclinarea capului în față/pe spate,
menținere trei secunde, revenire.
Exercițiile pentru maxilar și buze au
cuprins: deschiderea și închiderea
maxilarului, cu menținere în poziția
deschisă; mișcări de lateralizare stângadreapta a maxilarului; mișcări de
acoperire alternativă a buzei inferioare de
buza superioară și invers; mișcări de
lateralizare a buzelor.
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Exerciții pentru întărirea musculaturii
linguale: mișcare de prehensiune asupra
limbii cu o spatulă/lingurița: pe vârful
limbii, pe fața limbii și pe părțile laterale;
mișcări de lateralizare a limbii:

la sticluța cu biberon (care contribuie la
deformarea cavității bucale). Pentru etapa
intermediară, am folosit o cană Sippy. S-a
început cu apă. În cazul în care aceasta
ajunge în trahee, nu produce infecție.

Exerciții de stimulare senzorială: spatula
rece sau într-un tifon o bucățică de
gheață se pune pe limbă, se pun fructe în
tifon, se poziționează pe măsele și se
închide gura, stimulând mușcătura. Acest
exercițiu a fost realizat cu diferite fructe:
portocale, kiwi, căpșuni. N.I. la început a
fost foarte mirată de ceea ce se întâmplă,
dar gustul fructelor i-au făcut plăcere,
astfel că a devenit cel mai așteptat
exercițiu.

În perioada următoare, atunci când
pacienta se va obișnui suficient de bine cu
această metodă, ca să fie în afara oricărui
risc, se va trece la fresh-uri de fructe, ceai.

Exercițiile pentru antrenarea vălului
palatin, creșterea capacității respiratorii,
controlul respirației au fost realizate cu
ajutorul intrumentelor muzicale: fluier,
flaut, muzicuță. De asemenea, am realizat
masajul vălului cu policele, realizând
mișcări circulare.
Igiena bucală
Igiena bucală este foarte importantă la
copiii cu tulburări de deglutiție.
Rezidurile, dacă nu sunt îndepărtate pot
ajunge cu ușurintă în trahee și cauza
infecții pulmonare. După fiecare masă,
rezidurile mai mari au fost îndepărtate
din cavitatea bucală și apoi a fost spălată
pe dinți cu o periuță electrică. Pasta de
dinți și rezidurile au fost îndepărtate din
gură cu ajutorul unei seringi în care s-a
pus apă. Capul îi era înclinat deasupra
chiuvetei, astfel ca rezidurile să curgă
afară.
Etapa 3: Modificarea texturii alimentelor
Unul dintre obiectivele terapiei a fost ca
N.I. să bea lichidele din cană și să renunțe
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În modificarea texturii alimentelor, în
prima etapă alimentele au fost foarte bine
mărunțite și livrate în cantitate mică.
Pentru a educa gustul alimentelor (atunci
când sunt paserate, gusturile se
amestecă), am introdus alimentele
individual. Cele mai multe alimente i-au
fost prezentate întregi, înainte de a le
mărunți. Tăierea alimentelor s-au făcut în
fața ei la masă. S-a ținut cont și de modul
de prezentare: în farfurie de porțelan, cu
tacâmuri de inox.

Rezultatele programului de intervenție
Modul de manifestare a tulburărilor de
deglutiție și celelalte afecțiuni asociate
paraliziei cerebrală pe care le poate avea
copilul, conduc la necesitatea întocmirii
unui plan de intervenție individual, în
funcție de particularitățile fiecărui caz.
Acesta a fost motivul pentru care a fost
cuprins un singur caz în prezenta
cercetare.
Posturarea corectă a avut ca efect o
îmbunătățire a tranzitului bolului
alimentar din cavitatea bucală până la
esofag și stomac. Prin livrarea hranei cu
lingurița se crează posibilitatea de a-și
utiliza buza superioară pentru a trage
mâncarea. Controlul motor în etapa orală
nu a înregistrat salturi spectaculoase,
totuși putem consemna reducerea
frecvențelor de înecare în timpul hrănirii.
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În dezvoltarea abilităților oral motorii
progresele au fost minore. Blocajele sunt
puternice, perioada de intervenție este de
durată. Un progres notabil este
capacitatea de lateralizare linguală, când
este liberă cavitatea bucală (de la stânga
la dreapta, nu și invers, deocamdată).

tulburărilor de deglutiție a dus la
dezvoltarea globală a pacientului și, ceea
ce este foarte important, la dezvoltarea
limbajului și comunicării. Pregătirea
teoretică și practică a terapeuților vocali
în această tulburare, s-a dovedit benefică
pentru pacienți.

Beneficiile terapiei asupra dezvoltării
globale: N.I. a realizat progrese în mai
multe domenii ca urmare a terapiei. Acest
protocol de intervenție nu a avut ca scop
principal dezvoltarea limbajului sau al
funcțiilor motrice grosiere, și totuși în
aceste două domenii s-au înregistrat cele
mai mari progrese.
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Stima de sine la preadolescenţii cu tulburări de pronunție
Claudia DENES (LUPULEAC)1,2.3
Abstract:
The purpose of this study is to determine whether dyslalic language disorders may adversely affect the selfesteem of the pre-adolescent with standard intellectual development, in comparison to their peers with a
typical development of language and intellect. An instrument designed to measure the level of the self-esteem,
at the level of five subdivisions: the emotional self - ES, the social self - the SS, the physical self - the PS, the
school self - SS, the prospective self - PS, was applied to a number of 18 students aged 13-14. As a result of the
statistical data processing it is revealed that the pre-adolescents without speech disorder obtain higher and
more constant scores in all five dimensions measured by the TOULOUSE - PIERON self - esteem inventory,
while the students with speech disorders, although in terms of the results, present fluctuations at both batch
and individual levels.
In conclusion, the presence of the dyslalic speech disorders may affect the individual's self-esteem and may
influence the development of their entire psychic life in the future as well as their range of action in the
society.
Keywords: language disorders, dyslalia, self-esteem, pre-adolescent

Introducere
Domeniul logopediei este preocupat nu
numai de prevenirea şi corectarea
tulburărilor de limbaj, ci are în vedere și
efectele pe care aceste tulburări le pot
avea
în
planul
personalităţii
şi
comportamentului persoanei. În acest
sens individul care prezintă tulburări de
limbaj sau de comunicare nu trebuie
tratat doar din perspectiva educării în
ceea ce priveşte corectarea tulburărilor de
vorbire, ci şi a restabilirii echilibrului
psiho-fizic şi a dezvoltării întregii sale
personalităţi.
Conform legislaţiei educaţionale în
vigoare, terapia tulburărilor de limbaj se
realizează în cabinetele logopedice
interşcolare de către profesorul logoped.
De acest tip de terapie beneficiază copiii
de vârstă preşcolară şi şcolarii mici.
Activitatea de terapie logopedică nu este
obligatorie.
Intervenţia
terapeutică
specific logopedică se realizează numai cu
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acordul scris al părinților/aparțănătorilor.
Pentru succesul demersului logopedic
este necesar implicarea a părinților în
procesul terapeutic de corectare.
Din acest motiv, la finele ciclului primar,
copiii care nu au beneficiat de terapie
logopedică se pot confrunta ulterior cu
aceleaşi tulburări de vorbire. Dacă în
perioada antepreșcolară și uneori și în cea
preşcolară, cei mai mulți dintre copii nu
manifestă dezechilibre emoționale pentru
faptul că au tulburări de pronunție, la
şcolarii mari, în perioada de pubertate și
adolescență,
în
funcţie
și
de
particularităţile temperamentale, vârsta,
educaţie şi dezvoltarea mintală a acestora
pot apărea tulburări afectiv– emoţionale,
care atunci când se prelungesc şi devin
cronice,
duc
la
dezorganizarea
echilibrului personalităţii.
Aceste efecte negative pornesc de la
dificultăți de adaptare a copilului la
colectivitatea
școlară
și
socială,
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manifestată prin reţineri față de vorbire,
inhibiţie în desfăşurarea activităţii, stări
de disconfort și nesiguranţă în vorbire sau
în
alte
activităţi,
complexe
de
inferioritate, stimă de sine redusă,
anxietate, izolare faţă de cei din jur şi
chiar depresie.
Clarificări conceptuale
Dislalia cea mai răspândită tulburare de
vorbire este o tulburare de pronunţie
(articulare) care constă în ,,deformarea,
substituirea, omiterea şi inversarea
anumitor sunete în vorbirea spontană şi
în cea reprodusă.”(Verza, 2003,p.125),
afecțiune care presupune o,,tulburare de
la nivelul laturii fonetico-fonologice a
limbajului”(Bodea Hațegan, 2016, p. 104).

Studiile evidențiază că față de copiii cu o
dezvoltare tipică a limbajului, cei cu
tulburări de limbaj au o percepție
negativă în ceea ce privește propria
competență școlară, acceptare socială sau
comportamentul social (Jerome, Fujiki,
Brinton, James, 2002) în timp ce
adolescenții sunt expuși riscului de
scădere a stimei de sine dezvoltând
ulterior tulburări de anxietate socială
(Wadman,
Durkin,
Conti-Ramsden,
2008).
Metodologia cercetării

Conform ICD -10 (F80.0) dislalia este
denumită tulburare specifică ale achiziției
articulării și vorbirii iar în DSM- 5
tulburarea sunetelor vorbirii sau a
fonemelor. Această tulburare presupune
dificultăți de procesare fonologică dar și
dificultăți la nivelul mobilității organelor
fono-articulatorii sau a
mișcărilor
articulatorii implicate în vorbire.

Scopul acestei lucrări este de a pune în
evidență faptul că tulburările de
pronunție pot influența negativ stima de
sine a preadolescentului cu dezvoltare
intelectuală normală.

Cuvântul stimă provine din latinescul
,,aestimare”, având sensul de apreciere.

 identificarea tulburărilor de pronunție
în rândul elevilor din clasele terminale
de gimnaziu, respectiv clasele a VII- a
și a VIII-a;
 analiza comparativă a stimei de sine
între preadolecenţii cu tulburări de
pronunție şi a celor care nu prezintă
nicio tulburare în sfera limbajului;

Stima de sine este o ,,trăsătură de
personalitate în raport cu valoarea pe care
un individ o atribuie persoanei sale,….o
funcţie a raportului dintre trebuinţele
satisfăcute şi ansamblul trebuinţelor
resimţite,…..rezultatul comparaţiei pe
care o efectuează subiectul însuşi şi alţi
indivizi semnificativi pentru el”(Doron,
Parot, 2006, p. 745).
Băban (2001, p. 72) consideră că stima de
sine este,,o dimensiune evaluativă şi
afectivă a imaginii de sine care se referă la
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modul în care fiinţa umană, copil, adult,
vârstnic, se evaluează pe ea însăşi sau cât
de,,bună” se consideră comparativ cu
propriile aşteptări sau cu ceilalţi.”

Obiectivele cercetării
Cercetarea
obiective:

și-a

propus

următoarele

Ipotezele cercetării
1.

Se prezumă că stima de sine
generală este mai scăzută la
preadolescenţii cu tulburări de
pronunție decât la preadolescenţii
care nu prezintă tulburări de limbaj;
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2.

Se prezumă că sinele social este mai
scăzut la elevii cu tulburări de
pronunție decât la cei fără acest tip de
tulburări;

Design-ul cercetării
Pentru realizarea cercetării s-a utilizat un
design
non-experimental,
nonrandomizat, corelaţional și transversal în
care evaluarea subiecților s-a făcut o
singură dată.
Pentru analiza datelor colectate s-a
utilizat programul SPSS. Pentru a realiza
comparaţia statistică a rezultatelor
obţinute de cele două eşantioane s-a
folosit testul de semnificaţie t a lui
Student pentru eșantioane independente
(Clocotici, 2001), ca urmare a faptului că
volumul datelor obţinute în fiecare
eşantion este mai mic de 30.

Lotul de participanți
Participanții la cercetare au fost elevi cu
tulburări de pronunție şi elevi fără
tulburări de limbaj sau comunicare din
clasele a VII-a şi a VIII-a din cadrul Școlii
Gimnaziale I. G. Duca Petroșani.
Stabilirea celor două loturi de participanți
la cercetare s-a realizat astfel încât să
existe egalitate şi omogenitate (intralot,
interlot) în funcţie de nivelul de
dezvoltare a inteligenţei (dezvoltare
intelectuală medie / intelect normal),
stabilit prin aplicarea individuală a
testului de inteligenţă RAVEN (matricele
progresive standard MP (s)), vârsta
cronologică ( 13-14 ani), egalitate între
sexe, și nivel similar în ceea privește
performanțele la învățătură ( media
generală).
Pentru identificarea elevilor cu tulburări
de limbaj sau comunicare s-a realizat o
activitate de depistare.
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Ca urmare a acţiunii de depistare şi a
examinării iniţiale au fost identificaţi un
număr de 10 elevi cu tulburări de limbaj,
respectiv:
- 9 elevi cu sigmatism interdental, dintre
care: șapte elevi, cu afectarea articulării
siflantelor s, z, ț și 2 elevi cu sigmatism
interdental cu afectare pe toată lungimea
fonemelor siflante, şuierătoare şi africate;
- 1 elev cu tulburări de pronunție în
contextul hipoacuziei și a dizabilității
intelectuale;
Din punct de vedere al variabilei ,,gen”,
au fost identificate 5 fete şi 5 băieţi care
au prezentat tulburări de pronunție.
În urma aplicării testul RAVEN, s-a
calculat
cota
brută
(numărul
răspunsurilor corecte) obţinută de fiecare
subiect care a primit valoare diagnostică
în raport cu rezultatele standardizate
existente, rezultând 9 elevi cu dezvoltare
intelectuală de nivel mediu şi un elev cu
dizabilitate mintală ușoară (respectiv
elevul cu hipoacuzie ușoară).
Analizând rezultatele şcolare au rezultat
următoarele:
- 3 elevi cu medii generale cuprinse între
9,01-10,00;
- 3 elevi cu medii generale cuprinse între
8,01- 9,00;
- 2 elevi cu medii generale cuprinse între
7,01- 8,00;
- 1 elev cu media generală cuprinsă între
6,01-7,00;
- 1 elev cu media generală cuprinsă între
5,01 -7,00;
În concluzie pentru cele două loturi au
fost selectaţi câte 9 elevi din fiecare
categorie: 9 elevi cu tulburări de
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pronunție
de
tipul
sigmatismului
interdental (4 băieţi, 5 fete), 9 elevi fără
tulburări de pronunție (4 băieţi, 5 fete),
cu vârsta cronologică 13-14 ani, cu
dezvoltare intelectuală de nivel mediu şi
cu rezultate şcolare similare.

Descrierea instrumentelor de cercetare
În ceea ce priveşte metodologia cercetării,
pentru colectarea și măsurarea datelor sau utilizat atât probe psihologice, cât și
probe de logopedice pentru identificarea
tulburării de pronunție.
Prezentarea
administrate

probelor

psihologice

Pentru evaluarea stimei de sine s-a
utilizat Inventarul simei de sine
TOULOUSE-PIERON sau chestionarul
ETES care a fost elaborat de N. Oubrayrie,
M. Léonardis şi C. Safont. (Crăciun, 1998).
Acest intrument a fost conceput pentru a
măsura nivelul stimei de sine, la nivelul a
cinci subdiviziuni: sinele emoţional – S.E.,
sinele social – S.S., sinele fizic - S.F.,
sinele şcolar - S.Ş., sinele prospectiv - S.P.
Stabilirea
nivelului
de
dezvoltare
intelectuală a participanților a fost
realizată cu ajutorul Testul Raven –
MP(s). Acest test permite o măsurare
acurată a inteligenței pentru copii
începând cu vârsta de 6 ani, testul putând
fii aplicat și adulților până la vârsta de 80
de ani. Probele sunt grupate în în cinci
serii (A, B, C,D, E ) a câte 12 matrici
fiecare serie, având în total 60 de itemi.
Prezentarea probelor de evaluare pentru
stabilirea diagnosticului logopedic
Examinarea somatică şi funcţională a
lotului de elevi cu tulburări de pronunție
a urmărit evaluarea stării actuale a
organelor fonoarticulatorii: obraji, buze,
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limbă maxilar, mandibulă, palat dur, val
palatin, uvulă etc. aflând astfel dacă
tulburarea de vorbire este sau nu cauza
unor malformaţii/anomalii.
Tot în cadrul acestei examinări este
evaluat nivelul praxiei, acuitatea auditivă
şi auzul fonematic, fluxul respirator,
lateralitatea etc.
Proba
de
examinare
a
praxiei
(Ungureanu, 1998), adaptată după
Lieberman şi preluată după Stănică şi
Vrăşmaş (1997) urmăreşte executarea de
către subiect a unor mişcări simple,
mimico-gesticulare, de imitare acţională
şi de manipulare de obiecte.
Proba de lateralitate – Harris a cărui
obiectiv este stabilirea lateralităţii pe
coordonatele ochi-mână-picior a fost, de
asemenea aplicată.
Pentru evaluarea abilităților articulatorii
s-a utilizat Proba vorbirii reflectate.
Această modalitate de lucu este utilizată
ca mijloc de diagnostic, respectiv ca
instrument pentru depistarea dislaliei.
Prin intermediul lui este examinat
sunetul rostit izolat, silaba, cuvântul.
Copilului i se solicită să pronunţe o
selecţie de cuvinte care conţin consoanele
limbii române, în diferite poziţii (iniţial,
median, final de cuvânt), după care i se
cere să integreze în propoziţii câteva
dintre cuvintele pronunţate. Logopedul
notează pe ,,Fișa de evaluare a sunetelor
izolate” (Bodea Hațegan, 2016) dacă
sunetul emis de copil este pronunțat
corect, omis, nearticulat, înlocuit sau
distorsionat.
Rezultatele
cercetării,
analiza
și
interpretarea cantitativă a rezultatelor:
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Pentru verificarea primei ipoteze de
cercetare, după stabilirea celor două
loturi de subiecţi, s-a aplicat acestora
inventarul stimei de sine TOULOUSEPIERON.

Rezultatele obţinute sunt prezentate în
tabelul următor:

Tabelul nr.1 - Rezultatele elevilor cu tulburări de pronunție obţinute la aplicarea inventarului
stimei de sine toulouse –pieron
Elevi cu tulburări de
pronunție

clasa

P.E.
E. T.
B. R.
M.G.
I.P.
F.A.
B.A.
A.A.
L.R.
total

a VII-a
a VII-a
a VII-a
a VII-a
a VIII-a
a VIII-a
a VIII-a
a VIII-a
a VIII-a

Rezultate obţinute
sinele
sinele
fizic
emoţional
10
8
11
10
12
11
10
8
6
5
9
10
12
11
8
7
9
7
87
77

La nivelul dimensiunilor măsurate prin
intermediul inventarului de stimă de sine
TOULOUSE-PIERON, lotul eleviilor cu
tulburări
de
pronunție,
respectiv
sigmatism
interdental
prezintă
următoarele caracteristici:
 rezultate pozitive în ceea ce priveşte
stima de sine, în sensul că opt dintre
aceștia au o stimă de sine ridicată și
unul o stimă de sine moderată.
 la nivelul sinelui fizic un singur elev (
I. P. – clasa a VIII) se află la limita
inferioară a aprecierii obiective
tinzând spre subestimare, cinci elevii
se apreciază ca moderat și doi se
supraestimează având opărere foarte
bună despre propriul aspect fizic.
 din punct de vedere al sinelui
emoţional elevul I.P. (clasa aVIII-a)
obţine din nou un scor mic aflat la
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sinele
şcolar
10
6
10
10
5
8
7
8
7
71

sinele
social
7
6
7
7
4
8
8
10
9
66

sinele
prospectiv
9
9
9
9
9
11
9
9
8
82

sinele
global
44
42
49
44
29
46
47
42
40
383

limita inferioară a aprecierii obiective,
aceeaşi doi subiecţi B.R. (clasa a VII-a)
şi
B.A.
(clasa
a
VIII-a)
se
supreaestimează.
 la nivelul sinelui școlar observăm din
nou că elevul I.P. înregistrează cel mai
mic scor comparativ cu colegii săi la
aprecierea sinelui şcolar. Menţionăm
însă că nici un elev nu se
supraestimează.
 rezultatele obţinute la nivelul sinelui
social scot în evidenţă faptul că șapte
elevi se evaluează obiectiv, în timp de
doi se subestimează.
 la nivelul sinelui prospectiv, observăm
că toţi elevii cu dislalie au aşteptări
obiective pentru viitor.
În continuare prezentăm datele obţinute
în urma aplicării inventarului de stimă de
sine, lotului de elevi fără tulburări de
pronunție.
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Tabelul nr. - Rezultatele elevilor fără tulburări de pronunție obţinute la aplicarea
inventarului stimei de sine toulouse –pieron
Elevi
fără
tulburări
de
pronunție
D.C.
L. R.
G. I.
C.T.
A.M.
B.D.
C.R.
G.A.
P. B.
total

clasa

a VII-a
a VII-a
a VII-a
a VII-a
a VIII-a
a VIII-a
a VIII-a
a VIII-a
a VIII-a

Rezultate obţinute
sinele
sinele
fizic
emoţional

sinele
şcolar

sinele
social

sinele
prospec
tiv

sinele
global

10
10
11
12
10
10
9
12
11
95

9
10
9
9
7
8
10
9
9
80

9
10
10
9
7
8
10
10
10
83

9
9
10
10
8
9
9
10
10
84

47
49
50
50
41
44
48
51
49
435

10
10
10
10
9
9
10
10
9
87

Analizând datele din tabelul nr. 2
observăm că opt elevii au o stimă de sine
ridicată şi unul moderată.
Rezultatele obţinute pentru fiecare dintre
dimensiuni sunt:
 sinele fizic - 7 dintre elevi apreciere
obiectivă, 2 elevi supraestimare;
 sinele emoţional – 9 elevi apreciere
obiectivă;
 sinele şcolar – 9 elevi apreciere
obiectivă;

 sinele social – 9 elevi apreciere
obiectivă;
 sinele prospectiv- 9 elevi apreciere
obiectivă.
Pentru testarea ipotezei experimentală I,
au
fost
comparate
(cu
ajutorul
programului SPSS) cele două serii de date
obţinute din calcularea stimei de sine
globale la fiecare lot de participanți în
parte.
S-au obţinut următorii indici statistici de
start:

Tabelul nr. 3 indicii statistici de start pentru prelucrarea statistică a sinelui global la cele
două loturi de participanți la cercetare
Subiecţi
Elevi cu tulburări de pronunție
Elevi fără tulburări de pronunție
Validare N

N
9
9
9

Minim
29,00
41,00

Unde
 „n” reprezintă numărul elevilor
evaluați;
 minimul punctajului obţinut la cele
două chestionare (29,00 respectiv
41,00);
 maximul punctajului obţinut la cele
două chestionare (49,00 respectiv
51,00);
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Maxim
49,00
51,00

Media
42,5556
48,3333

Abatere standard
5,79032
3,00000

 media celor două serii de date (42,5556
respectiv 48,3333);
 abaterea standard a distribuţiei datelor
(5,79032, respectiv 3,00).
Comparând cele două serii de date s-au
obţinut următoarele rezultate, care sunt
prezentate
în
următorul
tabel.
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Tabelul nr. 4 compararea nivelului stimă de sine globală la cele două loturi de subiecţi
Testul
Levene
pentru
egalitatea
varianţei

F

Stima
de sine
globala

Varianţe
egale asumate 1,39

Sig.

t-test for Equality of Means
Diferenţ
a
Nivel
interval bilate Dif.
încreder mediilo
T
e
ral
r

,255 2,65

Varianţe
egale
neasumate

2,65

Diferenţa
abatere
standard

95% încredere
Interval de
diferenţe
ridica
scăzut t

16

,017

-5,77

2,17

-10,38

-1,16

12,006

,021

-5,77

2,17

-10,513

-1,04

Datele obţinute au indicat o diferenţă
semnificativă statistic, întrucât t= 2.65
ipoteza experimentală este confirmată
pentru un prag de semnificaţie egal cu
p=.05.
Pentru verificarea celei de-a doua ipoteze,
au fost comparate rezultatele privind

nivelul sinelui social obţinut de elevii din
cele două loturi.
Utilizând acelaşi program de prelucrare
statistică (SPSS), pentru început vom
enunţa indicii statistici de start, cuprinşi
în următorul tabel:

Tabelul nr. 5 - Indicii statistici de start pentru prelucrarea statistică a sinelui social la cele
două loturi de participanți la cercetare
Elevi
Cu tulburări de pronunție
Fără tulburări de pronunție

N
9
9

1,00
2,00

Media
7,3333
9,2222

Unde: - „N” reprezintă numărul elevilor
implicați în procesul de evaluare;

Abatere
standard
1,73205
1,09291

Eroare standard
Mediei
,57735
,36430

Comparând rezultatele obţinute de
fiecare lot s-a obţinut următorul tabel:

Tabelul nr. 6 - compararea nivelului sinelui social la cele două loturi de participanți la
cercetare

76

Testul
Levene
pentru
egalitatea
varianţei

t-test for Equality of Means

F

T

Sig.

Dif.

Nivel

Dif.

Diferen

95% încredere
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interval
încredere

bilateral mediilor ţa
abatere
std.

Interval de
diferenţe
ridica
scăzut t

Stima de Varianţe egale
sine
asumate
globala
Varianţe egale
neasumate

,89

,358 2,767
2,767

16

,014

-1,88

,6826

-3,336

-,441

13,499

,016

-1,88

,6826

-3,358

-,419

Prin aplicarea testului de semnificaţie
Student
s-a
obţinut
t=
2.76,
constantându-se faptul că există diferenţe
semnificative statistic între cele două
loturi, respectiv ipoteza experimentală

este confirmată pentru un prag de
semnificaţie egal cu.05.
Reprezentarea grafică a datelor obţinute
este prezentată în figura de mai jos:

Figura nr. 1 - Reprezentarea grafică a prelucrării statistice la cele două loturi de elevi
12

10

8

6

Series1

4
Series2

2

0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Unde, series 1 reprezintă elevi cu tulburări de pronunție, series 2, reprezintă elevii fără
tulburări de pronunție
Concluzii și recomandări
Lucrarea de faţă a încercat să
demonstreze faptul că tulburările de
pronunție pot genera efecte negative în
ceea ce privește stima de sine a unui tânăr
aflat la vârsta la care au loc schimbări
corporale, când are loc accentuarea
diferenţelor dintre genuri şi mai ales
intensificarea conştiinţei de sine.
Abordarea teoretică și practică a
problematicii puse în discuţie ne-au
permis realizarea unor consideraţii finale:
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tulburările
specifice
achiziției
articulării și vorbirii sunt des
întâlnite la vârsta preşcolară şi
şcolară mică;
2. cele mai multe tulburări de pronunție
necesită intervenţie logopedică de
specialitate, întrucât unele nu se pot
corecta de la sine;
3. dintre
tulburările
de
pronunție/articulare
cele
mai
răspândite
în
rândul
preadolescenţilor
se
remarcă
sigmatismul interdental;

1.
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sigmatismul interdental este o
tulburare de articulare frecvent
întâlnită atât la fete, cât şi băieţi.
5. sigmatismul
interdental nu este
apanajul unui retard a nivelului de
dezvoltare intelectuală, copiii cu cu
sigmatism interdental nu prezintă
automat deficite în plan cognitiv.
6. cunoaşterea
personalităţii
preadolescentului cu tulburări de
pronunție este necesară pentru a fi
identificate eventualele disfuncţii de
natură emoţională.
7. stima de sine este un
vector
important al personalităţii, având un
rol esenţial în realizarea echilibrului
psiho-emoțional al individului;
8. în urma prelucrării datelor obţinute
din comparaţiile statistice privind
evaluarea nivelului stimei de sine
globale, media scorurilor obţinute de
elevii cu tulburări de pronunție este
statistic semnificativ mai mică decât a
elevilor fără acest gen de tulburare,
fapt care a confirmat prima ipoteză
de lucru a cercetării;
9. pentru verificarea celei de-a doua
ipoteze, au fost comparate rezultatele
privind nivelul sinelui social obţinut
de elevii celor două eşantioane.
Rezultatele obţinute confirmă ipoteza
de lucru potrivit căreia elevii cu
sigmatism interdental au un nivel al
sinelui social mai mic, decât al
elevilor fără tulburări de articulare.
4.

În concluzie putem afirma că prezenţa
tulburărilor de pronunție pot să afecteze
stima de sine a individului, putând
influenţa dezvoltarea întregii sale vieţi
psihice precum şi parcursul acestuia în
societate,
motiv
pentru
care
se
recomandă corectarea tulburărilor de
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limbaj
imediat
ce
acestea
sunt
identificate, eficiența acestui tratament
fiind cu precădere în perioada copilăriei
mici și mijlocii.
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Dezvoltarea abilităților lexico – semantice în contextul dificultăților de
învățare
Adina SÂNGEREAN1
Abstract
This article presents different concepts and theories related to learning disabilities, dyslexia, reading fluency
and reading comprehension. It also presents the results obtained by applying the PEAFC and the Crichton
Scale. The initial assessment was made in December 2016, and the second one in May 2017. The two
assessments let us emphasize the specificity of the difficulties encountered in reading fluency and in reading
comprehension.
Keywords: reading fluency, reading comprehension, learning difficulties, lexical-sematic
difficulties, Crichton Scale, PEAFC (Probe for Assessing and Training Reading Fluency)

Introducere
Formarea și dezvoltarea abilităților de
citit – scris este un proces complex care
începe încă de timpuriu, preachizițiile
însușite în etapa preșcolară punând
bazele dezvoltării acestor abilități care
presupun multe exerciții.
Dificultățile de învățare reprezintă
principala categorie diagnosticată cu care
ne confruntăm în realitatea școlii de
masă. Acestea au fost studiate îndelung și
au rămas și în prezent o provocare pentru
cercul lumii științifice.
Articolul de față își propune evidențierea
problemelor cu care se confruntă elevii
din spectrul dificultăților de învățare și
anume dezvoltarea lexico – semantică,
fluența citirii și comprehensiunea citirii.
În literatura de specialitate, începând cu
anii 1960 au existat mai multe încercări de
a defini dificultățile de învățare. Unele
definiții au fost catalogate ca fiind prea
ample, iar altele că nu au reușit să descrie
în totalitate capacitatea de manifestare a
fenomenului.
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Printre cei care s-au ocupat cu studiul
dificultăților de învățare sunt: Hallahan și
Mercer (2001), care descriu mai multe
perioade în care s-au produs schimbări în
domeniul
acestor
dificultăți,
din
perspectivă americană și a căror
conceptualizare a fost preluată și de alte
țări, printre care și România. Perioadele
amintite de cei doi au fost:
 Perioada europeană de fundamentare
(1800 – 1920);
 Perioada americană de fundamentare
(1920 – 1960);
 Perioada emergentă (1960 – 1975);
 Perioada de solidificare (1975 – 1985);
 Perioada turbulentă (1985 – 2000).
În concepția celor doi cercetători între
aptitudinea intelectuală și abilitatea de a
citi nu ar fi nici o relație directă, ceea ce
înseamnă că elevii cu un nivel de
funcționare cognitiv adecvat, nu vor
putea fi diagnostcați cu dificultăți
specifice de învățare de genul dislexiei,
disgrafiei. Însă este recunoscut, la nivelul
realității școlare că dificultățile de
învățare, cele mai multe nu sunt
dificultăți specifice (tulburări specifice de
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învățare-TSI), ci ele se datorează unor
factori ce pot fi puși în evidență, altor
dizabilități etc.
Primele
încercări
de
definire
a
dificultăților de învățare îi sunt atribuite
lui Samuel Kirk (Hallahan și Mercer,
2001), care va formula prima definiție
oficială în anul 1962 în lucrarea
„Educating
Exceptional
Children”
(Educarea copiilor excepționali) și care
este formulată astfel: „O dizabilitate de
învățare face referire la o întârziere, o
tulburare, o dezvoltare încetinită în unul
sau mai multe procese ale vorbirii,
limbajului, citirii, scrierii, aritmeticii sau a
altor discipline școlare, ce rezultă dintrun deficit psihologic cauzat de o posibilă
disfuncție cerebrală și/sau tulburări
emoționale sau comportamentale. Nu
este rezultatul unei deficiențe mentale, al
deprivării senzoriale sau al factorilor
sociali sau educaționali” (Kirk, 1962,
p.262).
Cu alte cuvinte, dificultățile de învățare la
copil pun în evidență o discrepanță
educativă importantă între potențialul lor
intelectual
estimat
și
nivelul
performanțelor reale, discrepanță care se
poate asocia cu tulburări de bază în
procesul de învățare, dar care nu sunt
consecința
directă
a
dizabilității
intelectuale
generalizate,
a
unor
dizabilități senzoriale, a unor carențe
educative sau culturale sau a unor
tulburări emoționale severe (Gherguț,
2005).
Dificultățile de învățare sunt întâlnite
frecvent în copilăria mică și mijlocie, dar
pot fi întâlnite și la adolescent și la adult.
Ele apar în activitatea de rezolvare a
sarcinilor de învățare și provoacă un
comportament ineficient, cu randament
81

scăzut și rezultate scăzute. Elevii cu
dificultăți de învățare au întârzâieri
semnificative față de nivelul obișnuit al
achizițiilor școlare, în raport cu programa
și având ca și etalon de referință
majoritatea colegilor.
În ultima perioadă au apărut mai multe
teorii care încearcă să explice dificultățile
de învățare. Cele mai importante teorii
sunt:
Teoria proceselor (Kirk și colaboratorii,
1968) aduce în atenție trei categorii de
procese esențiale care ar putea ajuta în
determinarea dificultăților de învățare la
copii:
 procesele de recepție;
 procesele de organizare;
 procesele de expresie.
Teoria modelului gestalt- ist (Houck și
Sherman, 1979), care evidențiază și
importanța
imaginilor
verbale,
a
memoriei, a gândirii și imaginației.
Teoria neuropsihologică (Batchelor și
Dean, 1991) evidențiază faptul că
manifestările din cadrul dificultăților de
învățare se situează în sfera normalității
sub forma unor „insule” de funcționalitate
inadecvată a structurilor neuropsihice,
dispărând pentru o perioadă de timp și
putând să reapară în episoade și să se
manifeste și în funcție de calitatea
proceselor nervoase cerebrale din ariile
învecinate.
Teoria ecologică (Bartoli, 1990) scoate în
evidență accentual pus pe calitatea
factorilor din mediul de învățare,
respectarea cerințelor educaționale în
funcție de fiecare individ în parte și pe
calitatea relațiilor dintre cei implicați în
actul învățării, adică relațiile între elevi

RRTTLC 2018
precum și relațiile între profesori și elevi.
Această teorie susține faptul că se poate
beneficia de o învățare activă și
funcțională, atâta timp cât nu se interpun
și factori de decizie arbitrari care să
afecteze procesul instructiv - educativ și
de asimilare a cunoștiințelor școlare.
Dislexia – dificultate specifică de învățare
Asociația Britanică a Dislexiei (2007)
definește dislexia ca fiind „o dificultate
specifică de învățare care afectează
îndeosebi achiziționarea, dezvoltarea
abilităților
de
citire
precum
și
relaționarea
cu
structurarea
și
decodificarea limbajului scris”, pe când
Asociația Europeană a Dislexiei o
definește ca pe „o disfuncție care face
dificilă achiziționarea abilităților de
învățare și utilizare a cititului, a scrierii și
a ortografiei. Această disfuncție are bază
neurologică” (Raduly – Zorgo și colab.,
2010).
În prezent potrivit DSM- 5 termenul
„dislexie” este un termen alternativ care
se folosește pentru a face referire la un
pattern de dificultăți de învățare care se
caracterizează
prin
probleme
de
recunoaștere a cuvântului, decodare
deficitară și abilități scăzute de scriere
(David, 2015, p.250). Tot DSM – 5 scoate
în evidență faptul că toate cele trei
tulburări specifice de învățare, dislexia,
dar și disgrafia și discalculia sunt
delimitate ca având trei posibile grade de
severitate: ușor, moderat, sever.
Așadar în DSM-5 se subliniază faptul că:
Afectarea ușoară presupune o identificare
timpurie a deficitului, care printr-o
intervenție adecvată poate fi depășită
(recuperată);
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Afectarea moderată presupune extinderea
domeniilor școlare în care se manifestă
deficitele și intervenția pe o perioadă
lungă de timp în vederea remedierii cu
ajutorul adaptărilor în ceea ce privește
sfera conținuturilor și metodelor utilizate
în predare, învățare, evaluare.
Afectarea severă presupune delimitarea
unor implicații școlare extinse la mai
multe domenii de învățare, ceea ce
înseamnă că elevul deși beneficiază de
suport, adaptare curriculară și program
de
intervenție
personalizat
(individualizat) nu reușește să recupereze
în totalitate deficitul pe care îl prezintă.
Astfel este menționat în DSM-5 faptul că
tulburările specifice de învățare se
instalează încă de la debutul perioadei de
școlaritate, chiar dacă există și situații în
care se fac simțite doar în momentul în
care volumul sarcinilor de la școală
adresate componentei deficitare (citit,
scris, calcul matematic) depășește nivelul
abilităților pe care copilul le deține. La
nivelul
dislexiei,
după
DSM-5
identificarea copilului cu dificultăți se
face dacă:
 citirea se realizează cu multe
dificultăți, este semnificativ disfluentă,
citește cu dificultăți chiar și cuvinte
izolate, fluența în citire este foarte
scăzută, decodifică deficitar literele;
 nivelul
comprehensiunii
celor
lecturate este foarte scăzut (chiar dacă
citește textul nu reușește să înțeleagă
cele citite).
Fluența în citire și comprehensiunea în
citire
Fluența citirii este definită de către
Hațegan și Talaș (2016, p.44) ca fiind „o
abilitate specială de a codifica rapid și
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acurat cuvinte, ceea ce facilitează
recunoașterea cuvintelor suficient de
rapid pentru a câștiga timp în citirea și
înțelegerea textului din care cuvintele fac
parte ”.
O altă definiție pe care o întâlnim în
literatura de specialitate referitoare la
fluența citirii este dată de Wolf și Katzir –
Cohen (2001) și este prezentată de aceștia
precum „o calitate complexă a cărei
constatare
presupune
existența
concomitentă a următoarelor calități:
citire corectă, suficient de rapidă,
realizată fără efort, cu o intonație
adecvată care să ne permită să ne
concentrăm atenția asupra înțelegerii
textului”.
Elevii care prezintă o rată crescută a
fluenței citirii își amintesc mai multe
informații citite deoarece își distribuie
resursele cognitive înspre decodificarea
cuvintelor noi și își însușesc informația
din cuvântul sau textul nou citit în
bagajul de cunoștințe pe care îl au deja.
În acest sens studiile realizate de Chard,
Vaughn & Tyler (2002) scot în evidență
relația
dintre
fluența
citirii
și
comprehensiune.
(http://k12_reader.com/what-is-readingfluency).
Tot după Hațegan și Talaș (2016) la baza
abordării problematicii fluenței stau și
alte două teorii:
 Teoria procesării lingvistice (La Berge
și Samuels, 1974);
 Teoria eficienței verbale (Perfetti,
1985).
Ambele teorii urmăresc următoarele
direcții de abordare în ceea ce privește
fluența în citire:
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 decodarea
cuvântului
și
comprehensiunea citirii sunt două
procese separate și secvențiale;
 abilitatea de a codifica cuvântul este în
strânsă legătură cu comprehensiunea
citirii;
 dificultățile
de
recunoaștere
a
cuvântului afectează abilitatea elevului
de a înțelege ceea ce citește.
După cum se poate vedea în cele
menționate mai sus, decodificarea
cuvântului este elementul important din
cadrul ambelor teorii care este relaționat
cu abilitățile cognitive ale fiecărui elev în
parte.
Citirea fluentă nu este importantă doar
din punct de vedere expresiv, ci și din
punct de vedere al implicațiilor înțelegerii
verbale a textului. Cititorul trebuie să
decodifice cuvintele și textele într-un
timp cât mai scurt, cu un consum redus
de resurse cognitive.
În concepția lui Wagner (2011) citirea
fluentă poate fi delimitată pe două
subcomponente
atât
la
nivelul
cuvântului, cât și la nivelul textului.
Citirea listelor de cuvinte se poate face
fluent, dar nu în stânsă legătură cu
comprehensiunea de text. Angajarea
elevului în citire presupune activarea
unor structuri cognitive și afective
complexe și desfășurarea unor procese
care se întind de la recunoașterea
cuvântului,
propozitiei,
discursului,
selectarea idei centrale a unei fraze, până
la configurarea sensului global.
Vocabularul poate avea o influență
importantă asupra comprehensiunii citirii
nu doar în stadiile timpurii ale achizițiilor
cititului, ci și pe tot parcursul vieții.
Studiile recente au arătat că la copii,
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profunzimea cunoștiințelor de vocabular
este
mai
puternic
asociată
cu
comprehensiunea citirii decât mărimea
vocabularului (Cain, 2012). Cunoașterea
cuvintelor individuale nu este singura
abilitate importantă care contribuie la
dezvoltarea abilității de comprehensiune
a citirii. Abilități importante de
comprehensiune, precum monitorizarea,
inferența și integrarea, pot să-i ajute pe
copii să identifice cuvinte nefamiliare și
să
infereze,
atunci
când
citesc
semnificația acestora.
Dezvoltarea comprehensiunii citirii ține
și de dezvoltarea abilității cognitive
generale, de cunoștiințele de vocabular și
de citirea cuvintelor. Înainte de a începe
învățarea citirii, abilitățile cheie de
comprehensiune pot fi stimulate atunci
când copii ascultă un text sau chiar când
se uită la desene sau filme pentru copii.
Experiența cititului și abilitățile cheie
asociate cu comprehensiunea citirii
reușită pot conduce la dezvoltarea
vocabularului
de-a
lungul
vieții
(Cunnigham și Stanovich, 1997).

consider că domeniul necesită clarificări
sub aspectul mijloacelor și metodelor de
evaluare a abilităților lexico – semantice
(fluența citirii în special), dar și asupra
mijloacelor și metodelor de intervenție
asupra componentelor deficitare de la
nivel lexical și semantic.
Obiectivele cercetării s–au axat pe:
 Evidențierea particularităților lexicosemantice în contextul dificultăților de
învățare.
 Evidențierea relației dintre dezvoltarea
laturii lexico-semantice și fluența
citirii.
 Elaborarea
unui
program
de
intervenție focalizat pe componenta
lexico-semantică.
 Evidențierea impactului programului
elaborat și implementat.

Ipoteză generală
Dezvoltarea abilităților lexico-semantice
contribuie la îmbunătățirea fluenței în
citire

Participanți

Participanții la cercetare sunt 5 copii, cu
II.Deși
problematica
dezvoltării
vârsta cuprinsă între 11 și 12 ani si 6 luni,
abilităților lexico – semantice (fluența
dintre care 3 subiecți au fost de sex
citirii și comprehensiunea citirii) în
feminin și 2 subiecți au fost de sex
contextul dificultăților de învățare a fost
masculin. Toți cei cinci participanți la
îndelung studiată și abordată cu ajutorul
cercetare sunt elevi ai unei școli de masă
diverselor metodologii de cercetare,
din Cluj-Napoca cu învățământ integrat.
domeniul
reclamă
în
continuare
Fiecare subiect din cei 5 a fost
clarificării cu privire la natura relației
diagnosticat cu dificultăți de învățare în
dintre cele două. Așadar din perspectiva
contextul unui taboul de dizabilitate.
relevanței aspectelor teoretice studiate
Tabel nr.1 Date descriptive ale lotului de participanți la cercetare
Nr.crt
.
1
2
3
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Nume și prenume

Vărsta

B.C.
S.P.
T.A.

11 ani și 5 luni
12 ani și 5 luni
11 ani și 3 luni

Sex
F
X

M
X

X

Clasa
a V-a
a VI-a
a V-a

RRTTLC 2018
4
5

G.G.
C.C.

11 ani și 9 luni
11 ani și 4 luni

În cazul cercetărilor pe care le-am realizat
în cadrul acestei lucrări, am folosit două
probe:
 Proba de evaluare și antrenare a
fluenței în citire (PEAFC);
 Scala Crichton
Proba PEAFC a fost elaborată de către
Bodea Hațegan și Talaș în 2014 (revizuită
în 2016) în colaborare cu centrul TICE din
Italia, centru care promovează abordarea
dificultăților de învățare prin paradigma
Precision Teaching (creșterea fluenței
duce la dezvoltarea achizițiilor de scriscitit și calcul matematic). Această probă a
fost
eleborată
urmând
principiile
„Precision Teaching”, „Quick Smart
Reading”, „Great Leaps” și ținând cont de
specificul limbii române.
PEAFC este o probă destinată elevilor cu
dificultăți de învățare materializate în
sfera scris-cititului. Prin intermediul
probei se urmarește în principal atât
dezvoltarea acurateții și vitezei citirii, cât
și dezvoltarea fluenței în citire în
concordanță cu vârsta, nivelul de
dezvoltare, care să-i permită cititorului
(elevului)
decodificarea
și
comprehensiunea celor citite (Bodea
Hațegan, Talaș, 2016).
Proba conține liste de litere, silabe,
cuvinte monosilabice, cuvinte trisilabice,
pseudocuvinte,
structuri
sintactice,
propoziții și texte organizate respectând
principiul structurării informației de la
simplu la complex.
Itemii sunt organizați pe coloane, iar la
sfârșitul fiecărui rând apare un număr
care indică numărul de cuvinte citite,
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X
X

a V-a
a V-a

pentru a facilita înregistrarea cuvintelor
citite de către elev. Numărul itemilor de
la nivelul fiecărei liste este variabil,
depinzând de structurile lingvistice
condensate la nivelul acestora. Listele pot
conține 60 de itemi, dar găsim și liste cu
mai mult de 60 itemi, acestea fiind listele
privitoare la propoziții și texte care conțin
între 157 și 206 itemi.
Sarcina copilului este să citească cât mai
multe elemente, adică itemi, într-un
minut, evaluatorul fiind cel care
cronometrează și înregistrează erorile
realizate în citire. În funcție de numărul
de cuvinte citite pe minut și în funcție de
numărul de erori înregistrate, evaluatorul
decide care listă va fi citită de către elev.
Evaluatorul are obligația să înregistreze în
fișa de cotare atât numărul de cuvinte pe
care elevul le citește pe minut, cât și
numărul erorilor care apar în citire.
Proba PEAFC este prezentată ca un
instrument gândit pentru dezvoltare
abilităților de citire fluentă, instrument
cu valențe formative (Bodea Hațegan,
Talaș, 2016). Acesta se adresează copiilor
cu vârste cuprinse între 6/7 ani-14/15 ani,
dar poate să fie utilizată și în cazul
adolescenților și adulților.
Proba originală a apărul în anul 1951 și a
fost elaborată de Raven, care recomanda
la acea vreme să fie folosită împreună cu
Matricile Progresive Color.
Testul Crichton se aplică la copii cu vârste
între 6-10 ani și constă în sarcina de
explicare a 80 de cuvinte grupate în două
serii a câte 40 de cuvinte. Ordinea
prezentării cuvintelor are la bază
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frecvența cu care copii explică în mod
concret înțelesul cuvintelor.
Seria I cuprinde primele 40 de cuvinte ale
Scalei Mill-Hill. Din seria a -II-a fac parte
tot 40 de cuvinte care au fost selecționate
dintr-un număr mai mare de cuvinte,
astfel încât frecvența răspunsurilor
corecte să fie aproximativ aceeași ca
pentru cuvintele echivalente în prima
serie.
Majoritatea cuvintelor celor două serii ale
Scalei Crichton sunt polifuncționale (pot
fi mai multe părți de vorbire) în funcție
de utilizarea lor în context.
Având în vedere că unele cuvinte traduse
din limba engleză nu sunt frecvent
utilizate în limba română, ele au fost
înlocuite. De exemplu „vâlvătaie” a fost
inlocuit cu „flacără” etc.
Proba Crichton se aplică individual, în
două ședințe consecutive, la un inteval de
o zi. În cadrul primei întâlniri (ședințe)
copilul trebuie să explice cuvintele primei
serii ale scalei, iar în cea de-a doua zi,
cuvintele seriei a doua. Pentru a se evita
obosirea subiectului, după primele 20 de
cuvinte ale fiecărei serii i se acordă o
scurtă pauză. Examinarea se desfășoară
într-o încăpere liniștită în care se află
doar examinatorul și copilul.
Instrucția dată copilului este următoarea:
„Am să-ți citesc mai multe cuvinte, pe
care va trebui să mi le explici, adică să-mi
spui ce înseamnă fiecare cuvânt. Sunt
multe cuvinte, unele mai ușoare, altele
mai grele. Te rog să-mi spui dacă vreunul
din aceste cuvinte nu-l cunoști sau nu l-ai
auzit niciodată. Încearcă să-mi explici
toate cuvintele cum poți mai bine” (Anca,
2007).
În cadrul sistemului de cotare s-a acordat
1 punct pentru acele răspunsuri care
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explică corect sensul cuvântului stimul,
iar toate celelalte sunt notate cu 0 puncte.
În cazul cercetării de față, Scala Crichton
a fost aplicată elevilor cu dificultăți de
învățare cu vârste cuprinse între 11 ani și
12 ani și 6 luni.
Evaluarea copiilor cu proba PEAFC si
Scala Crichton s-a realizat în două etape:
în luna decembrie 2016 și luna mai 2017.
Copii care au participat la studiu sunt
copii cu dificultăți de învățare, dar mai au
și alte diagnostice asociate. Procedura de
evaluare s-a realizat individual pentru
fiecare subiect în parte, la ore bine
stabilite de comun acord, fiind doar în
prezența examinatorului. În funcție de
particularitățile individuale ale copiilor și
criteriul de diagnostic, ambele probe s-au
aplicat de câte două ori în luni diferite:
decembrie 2016 și mai 2017. Timpul de
lucru a fost diferit în funcție de fiecare
probă aplicată. În cadrul PEAFC, copilul
trebuia să citească cât mai mulți itemi
într-un minut, iar în cazul scalei
Crichton, copilul trebuia să explice sensul
corect al cuvântului stimul.
Sarcinile au fost explicate clar în cazul
ambelor probe, copilul a fost încurajat să
citească și să ofere explicații pertinente
referitoare la stimuli. În cazul în care
participantul nu a oferit nici un răspuns,
s-a trecut mai departe la alți stimuli, iar la
sfârșit evaluatorul a încercat să afle cauza
blocajului, itemii fiind corect scarați în
funcție de răspunsurile date în timpul
alocat.
Rezultate
Din cele cinci studii de caz se prezintă în
mod sugestiv doar rezultatele obținute de
B.C. (nr. crt.1,cls. a V-a)
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Tabel nr. 2
Proba
PEAFC
Aplicată
PRE-TEST:
6.12.2016
POSTTEST
15.05.2017

Prezentarea rezultatelor obținute pentru studiul de caz B.C.

Cuvinte
cvcv:
-total 60
cuvinte
46
14
citite erori
corect
57
3
citite erori
corect

Cuvinte
monosilabice
Ccvc

Cuvinte
Trisilabice
Cvc-cv-cv

Propoziții
83 cuvinte

Texte
160 cuvinte

44 citite
corect

16
erori

52 citite
corect

8 erori

44
citite
correct
58
citite
corect

71
12
citite
erori
corect
81
2
citite erori
corect

141
19
citite
erori
corect
155
5
citite erori
corect

Grafic nr. 1 Graficul ilustrativ al
rezultatelor obținute în fluența citirii

CVCV

Cuvi
nte

100
CCVC

50
0
pre-test

Grafic nr. 2

post-test

Graficul erorilor fluenței în
citirea PEAFC

2
erori

Tabel nr. 4

200
150

16
erori

Seria
I-40
itemi
Seria
II-40
itemi

Rezultate obținute de BC la
proba Crichton

Explicat
e corectnumăr
DE M
C
AI

Explicat
e corectprocent
DE M
C
AI

Explicat
e greșitnumăr
DE M
C
AI

Explicat
e greșitprocent
DE M
C
AI

12

20

30
%

50
%

28

20

70
%

50
%

19

27.
5
%

47.
5
%

21

72.
5
%

52.
5
%

11

29

Grafic nr. 3 Grafic ilustrativ Scala
Crichton

20
15
CVCV-erori

10
CCVC-erori

80

5
60

0
pre-test post-test

Tabel nr. 3 Modul de explicare ale
cuvintelor din cadrul scalei Crichton
Seria I – 40 itemi
Explicate Explicate
corect
greșit
DE MA DE MA
C
I
C
I
C 12
20
28
20
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Seria II- 40 itemi
Explicate Explicate
corect
greșit
DE MA DE MA
C
I
C
I
11
19
29
21

Cuvinte
corecte
Cuvinte
greșite
Cuvinte %
corecte

40
20
0
Seria I - Seria II - Seria I - Seria II DEC
DEC
MAI
MAI
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Concluzii
Scopul acestei lucrări a fost acela de a
evidenția rolul evaluării fluenței citirii și
explicarii sensului cuvintelor, în vederea
dezvoltării laturii lexico-semantice la
copiii cu dificultăți de învățare, prin
sublinierea relațiilor stabilite între
evaluarea cu proba PEAFC și Scala
Crichton, realizate de către examinator și
modul în care aceste două surse de
informație
(probe)
contribuie
la
conturarea unui profil cât mai acurat în
ceea ce privesc abilitățile lexicosemantice însușite.
Plecând de la rezultatele obținute în
urma evaluării celor 5 participanți la
cercetare cu cele două instrumente de
evaluare ,,PEAFC” și,,Scala Crichton”
putem afirma că nu s-au evidențiat
discrepanțe semnificative între rezultatele
celor două instrumente utilizate. La 2 din
cele 5 studii de caz s-au înregistrat scoruri
scăzute atât în ceea ce privește fluența în
citire, cât și explicarea sensului
cuvintelor. La un singur studiu de caz din
cele cinci s-a putut observa o constantă în
ceea ce privește rezultatele obținute în
cadrul celor doua probe, însă și în acest
caz rămâne un semn de întrebare,
deoarece subiectul C.C. nu a reușit să
explice corect itemii Seriei II a Scalei
Crichton aplicate în luna decembrie decât
în proporție de 50% (20 de itemi din 40).
În urma datelor obținute la cele două
etape ale evaluării (decembrie 2016 și mai
2017) s-a observat un vizibil progres
realizat de către cei 5 subiecți de la o
etapă la alta datorită unui plan de
intervenție personalizat întocmit în
funcție de nivelul abilităților fiecărui
subiect. De asemenea, tot în urma
aplicării probelor s-a constatat faptul că
88

dezvoltarea
fluenței
citirii,
comprehensiunea citirii, abilitățile lexicosemantice nu sunt la nivelul vârstei
cronologice ale subiecților, fiind la un
nivel inferior.
Vocabularul activ al subiecților este slab
dezvoltat, iar corelat cu celelalte deficite
duce la capacitatea subiecților de a
participa doar parțial la tot ceea ce
înseamnă procesul instructiv-educativ
În urma evaluărilor s-a constatat faptul că
fluența citirii a crescut de la o etapă a
evaluării la alta, iar exercițiul este factorul
principal
în
realizarea
dezvoltării
abilităților de citire și explicare a sensului
celor citite.
Drept urmare, prin rezultatele obținute ni
s-au confirmat așteptările de la care am
pornit, și anume să obținem rezultate
semnificativ mai bune de la o evaluare la
alta, la sarcinile de citire fluentă și
explicarea sensului cuvintelor.
În limba română nu există date care să
evidențieze numărul de cuvinte sau
intervalul de cuvinte pe care le citesc
elevii din clasele a V-a și a VI-a.
Rezultatele înregistrate la Școala Horace
Mann din US demonstrează că în clasa a
V-a elevii citesc 150 cuvinte/minut,iar
Fountas și Pinell (2009) apud Bodea
Hațegan și Talaș (2016) evidențiază
intervalul de 140-200 cuvinte citite (clasa
a V-a/a VI-a). După cum se observă și din
datele obținute în literatura de
specialitate, în cazul nostru subiecții deși
au înregistrat progrese nu au ajuns la
nivelul vârstei cronologice (clasei).
Ca și o concluzie finală se poate spune că
dezvoltarea laturii lexico-semantice duce
la îmbunătățirea performanțelor școlare
ale copiilor cu dificultăți de învățare.
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Aplicaţii ale teoriilor psihopedagogice validate ştiinţific pentru activizarea
potenţialului cognitiv al elevilor
Oana PREDA, Vasile Radu PREDA1
Abstract
The present study, in the first part offers one synthesis of psycho-pedagogical eheory – scientific validates elaborated by Vygotski, Feuerstein, Bruner and Audy. In experimental part, the study offers an analysis of the
psychological, pedagogical and didactics approaches and methods utilizing for development of authentic
cognitive potential of the pupils.
From a scientific point of view, at the root of the theoretical and pragmatic approach to educational
processes meant to foster integration lies the undeniable truth that instructional systems and practices must
activate the genuine psychological potential of each and every child.
Educational reforms in inclusive education, when based on teamwork, require the employment of a socialconstructivist and psycho-pedagogical theory and framework combined with the presence of highlyspecialised practitioners.
Keywords: psycho-pedagogical theory, cognitive potential,
educational processes, didactics approaches, inclusive schools.

Teorii ale dezvoltării cognitive validate
ştiinţific

Teoria învăţării mediate şi a zonei proximei
dezvoltări (L.S. Vîgotski, R. Feuerstein)
Dezvoltarea copilului este fundamentată
pe instruire şi colaborare cu adultul
implicat în învăţarea mediată (Vîgotski,
1972). Pentru optimizarea capacităţii de
învăţare, Feuerstein şi colaboratorii
(1994) au utilizat Experienţa de Învăţare
Mediată (Mediated Learning Experience
- MLE), ca modalitate de a corecta
funcţionarea cognitivă defectuoasă a
copiilor cu cerinţe educative speciale.
Funcţiile cognitive deficitare sunt
generate de absenţa sau insuficienţa
experienţei învăţării mediate. Experienţa
de
Învăţare
Mediată
determină
diferenţele de dezvoltare cognitivă
dintre elevi, chiar dacă aceştia trăiesc în
aceleaşi condiţii de stimulare, deoarece
medierea psihopedagidică influenţează
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instructional

systems,

buna funcţionare cognitivă. Medierea
psihopedagogică utilizează tehnici şi
metode de stimulare şi dezvoltare
cognitivă validate ştiinţific (Debray,
1989; Perraudeau,1996).
Criteriile care direcţionează mediatorul
în interacţiunile lui cu elevul sunt:
intenţionalitatea
şi
reciprocitatea;
transcendenţa
care
presupune
depăşirea nevoilor imediate ale sarcinii
posibilitatea de a atinge, astfel, scopuri
mai îndepărtate; medierea semnificaţiei;
medierea sentimentului de competentă;
medierea
reglării
şi
controlului
comportamentului (Debray, 1989, p. 21).
În cursul experienţei învăţării mediate se
produc continuu interacţiuni între
profesorul mediator şi elev:
Mediere

Mediere

Sarcina de învăţare ↔ Elev ↔ Răspuns
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Elevul devine din ce în ce mai capabil să
facă faţă diferitelor sarcini şcolare,
îmbogăţindu-şi
repertoriul
de
comportamente cognitive eficiente.
Interacţiunile psihopedagogice mediate
depăşeşc nevoile imediate ale sarcinii
didactice, urmărindu-se achiziţionarea
de noi concepte, principii şi strategii
care vor fi folosite dincolo de cadrul
restrâns al problemei prezente. Prin
generalizare, principiile şi strategiile
dobândite prin Experienţa de Învăţare
Mediată sunt transferate în alte domenii
de activitate şcolară şi extraşcolară.
Prin medierea psihopedagogică stimulii,
respectiv cerinţele implicite şi explicite
din mediu sunt înţelese şi au efect
pozitiv asupra procesului rezolutiv
realizat de elev. Astfel, elevul devine din
ce în ce mai apt să facă faţă diferitelor
sarcini şi probleme, rezolvându-le în
mod eficient. Totodată, îşi îmbogăţeşte
repertoriul de comportamente cognitive
autonome. Este satisfăcătoare doar acea
învăţare care prin mediere atinge zona
proximei dezvoltări, ceea ce este posibil
numai în interrelaţia nemijlocită a
copilului cu adulţii care au rol de
mediatori (L. S. Vîgotski, 1972, p. 318).
Zona proximei dezvoltări se defineşte ca
distanţa dintre nivelul actual şi nivelul
potenţial de dezvoltare. Dacă nivelul
prezent de dezvoltare indică funcţiile
cognitive care sunt deja funcţionale,
zona proximei dezvoltări indică acele
funcţii care sunt în proces de dezvoltare,
respectiv potenţialul real al copilului. Cu
cât această zonă este mai largă, cu atât
capacităţile şi potenţialul respectivului
copil sunt mai dezvoltate.
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Teoria
şi
practica
„îmbogăţirii
instrumentale”
(R.
Feuerstein
şi
colaboratorii (1980)
Programul de îmbogăţire instrumentală,
cuprinde instrumente psihopedagogice
şi sarcini ce vizează o funcţie cognitivă
specifică, dar se adresează şi altor funcţii
cu care aceasta se relaţionează. Printr-o
expunere
sistematică la anumite
experienţe proiectate pentru dezvoltarea
funcţiilor
cognitive
deficitare
şi
dezvoltarea operaţiilor gândirii se poate
activiza autenticul potenţial intelectual
al copiilor (Feuerstein şi colaboratorii,
1980,1996, Bűchel, 1990)
Corectarea funcţiilor cognitive deficitare
este unul dintre obiectivele importante
ale
Programului
de
îmbogăţire
instrumentală. Programul îşi propune
obiective ce ţin de modificarea structurii
cognitive a individului cu performanţe
de nivel scăzut prin expunere la o
anumită experienţă specifică, aplicată
sistematic, prin remedieri şi reluări ale
activităţilor
formative
destinate
dezvoltării funcţiilor cognitive deficitare
şi achiziţionării de noi structuri şi
operaţii mintale.
În procesul de evaluare dinamică
formativă este nevoie să se înţeleagă
relaţia dintre caracteristicile sarcinii şi
capacitatea de rezolvare a acesteia de
către elev
Obiectivele programului Instrumental
Enrichment sunt de a corecta
deficienţele cognitive şi de a oferi
elevilor
instrumentele,
conceptele,
strategiile
şi
tehnicile
necesare
funcţionării învăţării independente,
creşterii motivaţiei pentru învăţare şi
dezvoltării metacogniţiei. Pe scurt, îi
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ajută pe elevi să înveţe cum trebuie să
înveţe (Feuerstein şi colaboratorii, 1980;
Debray, 1989).
Pe baza psihodiagnosticului dinamic
formativ, a informaţiilor referitoare la
coeficientul de educabilitate al elevilor,
programul de îmbogăţire instrumentală,
urmăreşte atingerea unor obiective care
contribuie la dezvoltarea funcţională a
structurii cognitive a elevilor cu
performanţe de nivel scăzut (Feuerstein
şi colaboratorii, 1996).

Teoria actualizării potenţialului intelectual
(API) - Pierre Audy, 1993.
Actualizarea potentialului intelectual
(API) este un program bazat pe o
tehnică de remediere cognitivă, elaborat
în Canada de Pierre Audy, fiind o sinteză
a principalelor idei şi bune practici
psihopedagogice din lucrările lui
Feuerstein şi ale colaboratorilor (1980,
1994,
1996)
referitoare
la
modificabilitatea cognitivă, mediere
pedagogică
şi
“îmbogăţirea
instrumentală”şi ale lui Sternberg (1985)
referitoare teoria triarhică a inteligenţei
şi la rolul strategiilor metacognitive în
rezolvarea
problemelor.
Sternberg
propune un model integrat de tratare a
informaţiilor, depăşind abordarea relativ
disparată a funcţiilor cognitive din
teoriile
anterioare
referitoare
al
funcţionarea
inteligenţei.
Astfel,
Sternberg
(1985)
distinge
metacomponentele
(gestionarea
strategiilor disponibile), componentele
de performanţă (tratarea eficientă a
informaţiilor) şi componentele de
achiziţie a cunoştinţelor. Aceste trei
tipuri
de
componente
sunt
în
interacţiune constantă şi influenţează
dezvoltarea cognitivă şi performanţele
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intelectuale, formând un sistem de
dezvoltare
a
inteligenţei,
numit
“inteligenţă triarhică”. Dacă apar
disfuncţii în una dintre aceste trei tipuri
de componente, ritmul de dezvoltare a
inteligenţei este mai lent şi nivelul
performanţei nu atinge nivelul care ar
trebui să fie în raport cu potenţialul
individului. Reglarea funcţiilor cognitive
se realizează prin metacomponente,
respectiv prin metastrategii. Sternberg
insistă asupra rolului central al
metacomponentelor, care organizaeză şi
dirijează funcţionarea de ansamblu a
componentelor de tratare a informaţiei.
Programul “Actualizarea potenţialului
intelectual”
(API)
doreşte
să
compenseze privarea de stimulare
cognitivă şi absenţa medierii în cazul
unor copii la care din aceste cauze se
poate
produce
o
întârziere
în
dezvoltarea unor funcţii intelectuale.
Sunt două maniere de abordare a API:
fie se apelează la o lecţie (activitate) de
mediere care permite învăţarea de către
elevi a unei strategii de rezolvare a
problemei sau a unui principiu de viaţă,
fie se urmăreşte învăţarea a 24 de
abilităţi comportamentale în contextul
medierii care constituie pentru profesor
un
instrument
de
intervenţie
psihopedagogică. Principalele abilităţi
formate
prin
mediere
sunt:
intenţionalitatea;
reciprocitatea;
semnificaţia; armonia; transpoziţia şi
transferul. Prin învăţarea de către elevi a
unor strategii activizante pentru
actualizarea potenţialului lor intelectual
se urmăreşte atenuarea sau eliminarea
unor dezechilbre de ordin social şi/sau
şcolar.
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Programul “Actualizarea potenţialului
intelectual” – prin denumirea sa – poate
da impresia că această tehnică se referă
doar la dimensiunea intelectuală. Dar,
pentru
ameliorarea
strategiilor
cognitive, programul ia în seamă şi
dimensiunea afectivă şi psiho-socială. În
contextul
acestei
tehnici
psihopedagogice, conceptul “potenţial
intelectual” trebuie analizat şi ca
”potenţial
inter-individual”.
Astfel,
alături de strategiile de rezolvare a
problemelor, programul include şi
asimilarea unor principii de viaţă bazate
pe controlul emoţiilor. Audy (1993)
menţionează importanţa suportului
afectiv, precum şi al resurselor
psihopedagogice
care
influenţează
memorarea/învăţarea şi creativitatea.

Teoria genetic-cognitivă şi structurală ( J.
S. Bruner, 1970)
Jerome Bruner (1970 a, 1970 b) fost
interesat de identificarea manierei
optime de învăţare a elevilor şi de
remodelarea practicilor educaţionale
menite să promoveze această modalitate
de învăţare. Interesul lui Bruner pentru
dezvoltarea cognitivă a copiilor derivă
din preocuparea sa pentru modul de
funcţionare al unor procese cognitive,
referindu-se în special la formarea şi
dezvoltarea conceptelor şi la capacitatea
de rezolvare a problemelor.
La fel ca în teoria lui Vîgotski referitoare
la importanţa medierii psihopedagogice,
în lucrările lui Bruner (1970 a, 1970 b) se
accentuează rolul de mediator pe care îl
are adultul în sprijinirea copilului care
învaţă să rezolve o problemă sau să-şi
organizeze
conduitele.
Psihologul
american este de părere că în procesul
de instruire nu trebuie neapărat să se
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aştepte apariţia unui stadiu de
dezvoltare cognitivă, deoarece instruirea
poate grăbi apariţia acestuia dacă se
folosesc metode şi tehnici adecvate.
Astfel, se îmbunătăţeşte capacitatea
elevului de a învăţa prin expunere
directă la stimuli, iar modificarea
cognitivă structurală este facilitată.
Copilul şi tânărul care învaţă selectează
şi transformă informaţia, construieşte
ipoteze şi adoptă decizii sprijinindu-se
pe structurile sale cognitive. Astfel
structurile cognitive (scheme, modele
mintale) oferă organizare şi semnificaţie
experienţelor şi permit elevului să
meargă dincolo de informaţia dată.
Bruner (1970 b, p.21-28) a formulat
câteva
principii
necesare
pentru
înţelegerea dezvoltării intelectuale:
Dezvoltarea se caracterizează prin
creşterea treptată, prin instruire şi
autoinstruire
a
independenţei
răspunsului faţă de natura imediată
a stimulului.
2. Dezvoltarea
depinde
de
interiorizarea
semnificaţiei
evenimentelor într-un sistem de
depozitare care să permită achiziţii
ulterioare.
3. Dezvoltarea intelectuală implică o
capacitate crescută a individului de
a-şi exprima sieşi şi altora, cu
ajutorul cuvintelor şi al simbolurilor,
ceea ce a făcut sau va face.
4. Dezvoltarea intelectuală se bazează
pe o interacţiune sistematică şi
contingentă între un îndrumător şi
cel care învaţă.
5. Predarea este facilitată de limbaj,
care intervine ca instrument cu
ajutorul căruia individul ordonează
realitatea înconjurătoare.

1.
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Dezvoltarea
intelectuală
se
caracterizează
prin
creşterea
capacităţii individului de a opera
simultan cu mai multe alternative,
de a tinde către urmărirea mai
multor succesiuni de fapte în aceeaşi
perioadă de timp şi de a aloca timp
şi atenţia corespunzătoare acestor
solicitări multiple.

convenţionale)
care,
prin
semnificaţiile lor abstracte, sunt
superioare acţiunii şi imaginii
permiţând apariţia conceptelor.
Prin
modalitatea
simbolică,
procesul de cunoaştere surprinde
esenţialul
din
obiectele
şi
fenomenele prezentate (Bruner,
1970 b, p. 21-28).

Bruner (Bruner, 1970 b) subliniază faptul
că în fiecare stadiu de dezvoltare copilul
are un mod propriu de a privi lumea
înconjurătoare şi de a şi-o explica.
Tocmai de aceea, învăţarea trebuie să se
bazeze pe principiul conform căruia
orice noţiune poate fi prezentată corect
şi folositor copiilor, dacă ţinem seama
de modul lor de gândire corespunzător
stadiului dezvoltării inteligenţei în care
se află.

Aceste trei niveluri ale cunoaşterii nu
sunt separate în mod strict. Dimpotrivă,
ele se află într-o înlănţuire logică şi
cronologică, fiecare servind drept sprijin
celorlalte, elevul urmând fie un demers
inductiv (de la concret la abstract), fie
unul deductiv (de la abstract la concret).

6.

După opinia lui Bruner învăţarea şi
cunoaşterea se poate desfăşura prin trei
modalităţi distincte:
1.

2.

3.
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Modalitatea activă bazată pe
acţiune, realizată prin manipularea
liberă a obiectelor şi prin exersare.
Astfel
de
acţiuni
sunt
indispensabile pentru formarea
priceperilor şi a deprinderilor, dar
şi pentru achiziţionarea primelor
cunoştinţe.
Modalitatea iconică se bazează pe
imagini în special vizuale, această
modalitate fiind guvernată de
principiile organizării perceptive,
fără
manipularea
efectivă
a
obiectelor.
Modalitatea simbolică reprezintă
un important salt în dezvoltarea
cognitivă şi constă în înlocuirea
imaginilor
cu
simboluri
ale
lucrurilor (cuvinte sau alte semne

Bruner recunoaşte aspectul social al
învăţării şi evidenţiază rolul limbajului
în dezvoltare, limbaj care nu numai că
reflectă experienţa, dar o şi transformă.
El
avansează
conceptul
de
„reciprocitate“ definit ca „o nevoie
umană profundă de a da o replică
altcuiva şi de a lucra împreună cu alţii
pentru atingerea unui obiectiv“ (Bruner,
1970 a, p. 69). Astfel, reciprocitatea este
un stimulent al învăţării: „Când acţiunea
comună
este
necesară,
când
reciprocitatea este activată în cadrul
unui grup în vederea obţinerii unui
rezultat, atunci par să existe procese
care stimulează învăţarea individuală şi
care conduc pe fiecare la o competenţă
cerută de constituirea grupului “
(Bruner, 1970 a, p. 70). Aceste idei
susţinute de Bruner sunt, de fapt, o
pledoarie
pentru
învăţarea
prin
cooperare.
Bruner (1970 b, p. 41) sugerează că
procesul de instruire trebuie să asigure
participarea reală, activizarea elevului:
„A instrui pe cineva nu este o chestiune
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de înmagazinare de rezultate (memorare
de informaţii), ci presupune a-l învăţa să
participe la procesul care face posibilă
crearea de cunoştinţe; nu predăm o
materie oarecare pentru a produce mici
biblioteci vii în acea materie, ci pentru
a-l face pe elev să gândească el însuși
matematic, să privească fenomenele
asemenea unui istoric, să ia parte la
procesul de creare a cunoştinţelor.
Cunoaşterea este un proces, nu un
produs imuabil.“
O altă consecinţă ce rezultă din teoria
lui Bruner se referă la faptul că eşecul
şcolar al unor elevi poate să aibă şi alte
explicaţii plauzibile, obiective, pe lângă
lipsa de pregătire şi interes al acestora.
În opinia lui Bruner există cel puţin alte
două explicaţii:
Disciplinele pe care trebuie să le
parcurgă elevii nu sunt predate întro manieră care să satisfacă
modalitatea de cunoaştere specifică
fiecărui elev (acţională, iconică,
simbolică). Se desprinde de aici
ideea cu privire la structurarea
curriculum-ului în spirală: tratarea
şi apoi reluarea unor concepte la
vârste diferite, dar cu o mai mare
complexitate.
5. În proiectarea şi implementarea
procesului de instruire se ignoră
dimensiunea culturală a învăţării.
Prin urmare, recomandarea lui
Bruner este ca predarea unei
discipline să se facă astfel încât să se
pornească de la modalitatea de
gândire modelată socio-cultural, cu
care operează elevul în asimilarea
cunoştinţelor
specifice
unor
discipline din aria curriculară.

Investigarea modalităţilor de aplicare de
către profesori a principiilor şi
strategiilor de activizare a potenţialului
cognitiv al elevilor
1.

2.

4.
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3.

4.

Obiectivul
investigaţiei:
Evidenţierea gradului de aplicare
de către profesori în procesul de
predare-învăţare a principiilor şi
strategiilor
de
activizare
a
potenţialului cognitiv al elevilor,
bazate pe teoriile şi practicile
psihopedagogice
propuse
de
Vîgotski (1972), Brunner (1970)
Feuerstein şi colaboratorii (1980,
1994, 1996), Bűchel (1990), Audy
(1993).
Participanţi – profesori din judeţele
Cluj şi Sibiu: 90 profesori care
predau în şcoli speciale; 60
profesori care predau în clase
integratoare; 100 profesori din
învăţământul de masă nonincluziv. Menţionăm că profesorii
investigaţi au urmat un modul
psihopedagogic în cadrul căruia li
s-a predat esenţa teoriilor şi
strategiilor
de
activizare
a
potenţialului cognitiv al elevilor.
cMetoda: Ancheta pe bază de
chestionar. Chestionarele au fost
distruite în mod direct sau on-line.
Ipoteza:
Principiile
psihopedagogice şi strategiile de
activizare a potenţialului cognitiv al
elevilor, bazate pe teoriile lui
Vîgotski, Feuerstein, Audy, Brunner
sunt aplicate mai mult în
învăţământul special şi în şcolile
integratoare decât în învăţământul
de masă.
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Analiza şi discutarea datelor

integratoare care predau unor elevi cu
deficite cognitive sau cu dificultăţi de
învăţare. În schimb, cadrele didactice
din învăţământul special şi din clasele
integratoare care predau unor elevi cu
deficite cognitive sau cu dificultăţi de
învăţare utilizează mult mai frecvent
metodologia „îmbogăţirii instrumentale”
elaborată de Feuerstein şi ghidarea
învăţării (tabelul 2 şi tabelul 3).

Pentru a verfica ipoteza, am procedat la
analize statistice încrucişate. Analiza
datelor cuprinse în tabelul 1 ne arată că
profesorii din învăţămânul de masă
reuşesc mai frecvent să proiecteze şi să
realizele predarea-învăţarea ca un
proces interactiv, competenţele elevilor
permiţând această abordare didactică,
faţă
de
cadrele
didactice
din
învăţământul special şi din clasele
Tabelul 1. Proiectarea predării - învăţării ca un proces interactiv * Forma de învăţământ
Proiectarea predării - învăţării ca un proces interactiv * Forma de învăţământ
Forma de învăţământ
de masă
special
Integrat
N
N
N
Concepeţi predareauneori
30
30
10
învăţarea ca un proces adesea
40
40
30
interactiv?
întotdea30
20
20
una
Total profesori
100
90
60

Total
N
70
110
70
250

Tabelul 2. Aplicarea metodologiei “îmbogăţirii instrumentale” * Forma de învăţământ
Aplicarea metodologiei “îmbogăţirii instrumentale * Forma de învăţământ
Forma de învăţământ
de masă N
special N
integrat/ N
Aplicaţi metodologia
uneori
40
10
10
“îmbogăţirii
adesea
40
20
20
instrumentale”?
întotdea20
60
30
una
Total profesori
100
90
60

Total
N
60
80
110
250

Având
în
vedere
caracteristicile
des explicaţiile, oferind totodată mai
proceselor cognitive deficitare ale
frecvent un feedback adecvat la
elevilor din învăţământul special şi din
întrebările sau răspunsurile elevilor
clasele
integratoare,
respectiv
(tabelele 3, 4 şi 5)
dificultăţile de învăţare ale acestor elevi,
.
profesorii ghidează învăţarea, reiau mai
Tabelul 3. Ghidarea învăţării * Forma de învăţământ
Puneţi accent pe ghidarea învăţării * Forma de învăţământ
Forma de învăţământ
de masă N
special N
Puneţi accent pe
uneori
40
10
ghidarea învăţării ?
adesea
40
20
întotdea20
60
una
Total profesori
100
90
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integrat N
10
10
40

Total
N
60
70
120

60

250
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Tabelul 4. Reluarea explicaţiilor * Forma de învăţământ
Explicaţi din nou dacă elevii nu au înţeles * Forma de învăţământ
Forma de învăţământ
de masă N
Special N
Explicaţi din nou dacă adesea
65
30
elevii nu au înţeles ?
întotdea35
60
una
Total profesori
100
90

integratN
15
45

Total
N
110
140

60

250

Tabelul 5. Feedback adecvat la întrebările sau răspunsurile elevilor * Forma de învăţământ
Oferiţi feedback adecvat la întrebările sau răspunsurile elevilor * Forma de învăţământ în
care profesaţi în prezent
Forma de învăţământ
Total
de masă N
Special N
integrat N
N
Oferiţi feedback
adesea
44
25
15
84
adecvat la întrebările
întotdea56
65
45
166
sau răspunsurile
una
elevilor ?
Total profesori
100
90
60
250

Profesorii din învăţământul special şi
din clasele integrate utilizează mai
frecvent
decât
profesorii
din
învăţământul de masă experienţa de
învăţare mediată, care este o modalitate

de a corecta funcţionarea cognitivă
defectuoasă a copiilor cu dizabiltăţi
cognitive sau cu dificultăţi de învăţare
(tabelul 6).

Tabelul 6. Aplicarea metodologiei învăţării mediate * Forma de învăţământ
Aplicarea metodologiei învăţării mediate * Forma de învăţământ
Forma de învăţământ
de masă N
Special N
Aplicaţi metodología
uneori
40
10
învăţării mediate ?
adesea
40
20
întotdea20
60
una
Total profesori
100
90
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Integrat N
5
25
30

Total
N
55
85
110

60

250
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Deoarece Programele personalizate de
din învăţământul special şi din clasele
stimulare şi dezvoltare cognitivă produc
integrate le utilizează foarte frecvent
o
ameliorare
semnificativă
a
(tabelul 7)
performanţelor elevilor cu dizabilităţi
sau cu dificultăţi de învăţare, profesorii
Tabelul 7. Aplicarea Programelor personalizate de dezvoltare cognitivă * Forma de
învăţământ
Aplicarea Programelor personalizate de dezvoltare cognitivă * Forma de învăţământ
Forma de învăţământ
de masă N
special N
integratN
Aplicaţi Programe
uneori
50
5
5
personalizate de
adesea
40
25
20
dezvoltare cognitivă?
întotdea10
70
35
una
Total profesori
100
90
60

Total
N
50
85
115
250

Tabelul 8. Utilizarea unor activităţi de transfer a cunoştinţelor * Forma de învăţământ
Utilizarea unor activităţi de transfer * Forma de învăţământ
Forma de învăţământ
de masă N
special N
Utilizaţi unele
uneori
20
40
activităţi de transfer
adesea
30
40
a cunoştinţelor ?
întotdea50
20
una
Total profesori
100
90

integratN
10
20
30

Total
N
60
80
110

60

250

Nivelul capacităţilor cognitive ale
activităţi de transfer, astfel încât elevii să
elevilor din învăţământul de masă
fie capabili să utilizeze cunoştinţele
permite profesorilor să utilizeze mai
declarative şi procedurale în contexte
frecvent decât celor din învăţământul
noi.
special şi din clasele integrate unele
Tabelul 9. Crearea unui climat pozitiv în clasă * Forma de învăţământ
Crearea unui climat pozitiv în clasă * Forma de învăţământ în care profesaţi în prezent
Forma de învăţământ
Total
de masă N
special N
integratN
N
Reuşiţi să creaţi un
adesea
35
55
25
115
climat pozitiv în clasă
întotdea65
35
35
135
?
una
Total profesori
100
90
60
250

Profesorii din învăţămânul de masă
reuşesc într-o mai mare măsură să
creeze un climat pozitiv în clasă,
conlucrând mai bine cu elevii, faţă de
cadrele didactice din învăţământul
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special şi din clasele integratoare, unde
elevii
au
mai
multe
probleme
disciplinare (tabelul 9)
.
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Tabelul 10. Forma de învăţământ * Creşterea interesului şi a motivaţiei elevilor
Creşterea interesului şi a motivaţiei elevilor * Forma de învăţământ
Forma de învăţământ
de masă N
special N
În ce măsură reuşiţi să rareori
10
25
determinaţi creşterea
adesea
40
40
interesului şi a
întotdea50
25
motivaţiei elevilor ?
una
Total profesori
100
90

Analiza datelor din tabelul 10 ne arată că
profesorii din învăţămânul de masă
reuşesc într-o mai mare măsură să
determine creşterea interesului şi a
motivaţiei elevilor pentru învăţarea
şcolară, faţă de cadrele didactice din
învăţământul special şi din clasele
integratoare.Explicaţia
dificultăţilor
întâmpinate
de
profesori
pentru
stimularea interesului şi motivaţiei
elevilor din învăţământul special şi din
clasele integratoare reziră în faptul că
există o relaţie puternică între funcţiile
cognitive deficitare şi motivaţia scăzută
pentru învăţare, fapt subliniat de
Feuerstein şi colaboratorii (1980) şi de
Bűchel (1990).
Concluzii
Din investigarea modalităţilor de
aplicare în procesul de predare-învăţare
a principiilor şi strategiilor de activizare
a potenţialului cognitiv al elevilor,
rezultă că profesorii din învăţământul
special şi din clasele integrate se bazează
în mai mare măsură decât profesorii din
şcolile de masă pe teoriile şi practicile
psihopedagogice validate ştiinţific.
Datorită
specificului
funcţionării
cognitive a elevilor cu care lucrează,
profesorii din învăţământul special şi
din clasele integrate sunt conştienţi de
faptul că strategiile activizante de
învăţare, aplicate în contextul adaptării
curriculare şi a procesului pedagogic de
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integrat N
16
24
20

Total
N
51
104
95

60

250

evaluare dinamică formativă, pot fi
folosite cu succes dacă sunt adaptate în
funcţie de nivelul dezvoltării fiecărui
elev, fiind vizată «zona proximei
dezvoltări».
Profesorii din învăţămânul de masă
reuşesc într-o mai mare măsură să
determine creşterea interesului şi a
motivaţiei elevilor pentru învăţarea
şcolară, faţă de cadrele didactice din
învăţământul special şi din clasele
integratoare.
Dificultăţile întâmpinate de profesori
pentru
stimularea
interesului
şi
motivaţiei elevilor din învăţământul
special şi din clasele integratoare se
explică prin faptul că există o relaţie
puternică între funcţiile cognitive
deficitare şi motivaţia scăzută pentru
învăţare.
Programele personalizate de stimulare şi
dezvoltare
cognitivă
produc
o
ameliorare
semnificativă
a
performanţelor elevilor cu dizabilităţi
sau cu dificultăţi de învăţare.
Optimizarea capacităţii de învăţare, se
poate realiza prin utilizarea experienţei
de învăţare mediată, care este o
modalitate de a corecta funcţionarea
cognitivă defectuoasă a copiilor cu
dizabiltăţi cognitive sau cu dificultăţi de
învăţare.
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