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Editorial
Carolina BODEA HAŢEGAN1,2

Noul număr al Revistei Române de
Terapia Tulburărilor de Limbaj și
Comunicare continuă seria materialelor
dedicate domeniului practicii logopedice
și de terapie auditiv-verbală aducând în
prim plan un număr de nouă articole.
Primul articol este focalizat pe normele
de fluență în actul lexic, vizând clasa 0, I
si a II-a, un articol care delimitează
practic preocuparea actuală a ASTTLR de
a facilita stabilirea disgnosticului de
dislexie pentru terapeuții limbajului.
Următoarele articolele au în prim plan
problematici actuale, așa cum sunt:
intervenția timpurie, terapia auditivverbală și implantul cohlear, dezvoltarea
abilităților
de
comunicare
socialpragmatică,
evaluarea
complexă,
multidimensională
în
contextul
dzabilității intelectuale, tulburarea de
ritm și fluență asociată cu dizabilitate
auditivă. Aceste materiale aduc în
dezbatere
metodologii
investigative
originale, de noutate, facilitând astfel
progresul și dezvoltarea domeniul
practicii terapeutice care vizează limbajul
și abilitățile comunicaționale.
Articolul din finalul volumului încheie
rotund acest număr al revistei, aducând
în prim plan tematica fluenței verbale,
dar de data aceasta deschiderea este spre
zona limbajului verbal oral, la nivel
semantic și fonemic, notându-se valențele
pluridisciplinare ale acestei modalități de
evaluare și antrenare lingvistică și
cognitivă.

2

Invităm cititorii la un bogat periplu de
bune practici din domeniul logopedic și
sperăm ca numerele viitoare să atragă la
fel de multe materiale de calitate care să
asigure transmiterea specificului muncii
terapeutului limbajului, un domeniu de
practică atât de larg și bogat, care ne
relevă elementul de noutate de fiecare
dată când îl abordăm.
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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Fluența citirii orale – norme pentru limba română
Carolina BODEA-HAȚEGAN1, Dorina Anca TALAȘ2, Raluca Nicoleta TRIFU3
Abstract
The aim of this study is to establish reading fluency norms for preparatory students, students in first grade
and students in second grade. A total of 1056 students in the preparatory class, 1977 first grade students and
1763 second grade students both from the urban and rural areas of different counties of the country were
evaluated at the end of the school year using a set of tasks selected from the PEAFC probe. The results offer
an overview of the oral reading fluency at the end of the preparatory class, at the end of first grade and at the
end of second grade, representative for the Romanian population. Both the reading frequency and the reading
errors, the accuracy of reading were recorded. The published norms can be used both by teachers and by
language language therapy specialists to identify students at risk to develop learning difficulties and to
develop intervention plans according to the particularities of each case.
Keywords: oral reading fluency; norms; errors in reading, dyslexia, specific learning disabilities.
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Abstract

Introducere

Lucrarea de față își propune să prezinte
norme pentru stabilirea fluenței citirii
orale în limba română pentru elevii din
clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a.
Un număr de 1056 de elevi din clasa
pregătitoare, 1977 elevi din clasa I,
respectiv 1763 de elevi din clasa a II-a atât
din mediul urban cât și din mediul rural
din diferite județe ale țării au fost evaluați
la sfârșitul anului școlar cu ajutorul unui
set de sarcini selectate din proba PEAFC.
Rezultatele obținute oferă o imagine de
ansamblu a fluenței citirii orale la finalul
clasei pregătitoare, clasei I și a II-a,
reprezentative
pentru
populația
românească. Au fost înregistrate atât
frecvența în citire cât și erorile de citire,
adică acuratețea cu care au fost citite
cuvintele. Normele publicate pot fi
valorificate atât de către cadrele didactice
cât și de către specialiștii în domeniul
terapiei tulburărilor de limbaj în vederea
identificării unor cazuri care prezintă un
risc în a dezvolta dificultăți de învățare și
pentru elaborarea unor planuri de
intervenție în funcție de particularitățile
fiecărui caz.

Actul lexic se constituie într-un element
definitoriu al progresului educațional și
academic, iar identificarea de timpurie a
factorilor care favorizează dezvoltarea
lexiei este nu doar utilă și așteptată, ci și
favorabilă dezvoltării elevului în perioada
școlarității.
Influențat de frecvența cu care cititorul
parcurge
textul,
nivelul
de
comprehensiune determină apetența sau
refuzul elevilor de a lectura diferite texte.
De aceea creșterea fluenței în citire este
un prim element necesar dezvoltării unor
cititori abili.
Fluența în citire poate fi privită drept un
factor de progres, de aceea rezidă din
această calitate și capacitate sa evaluativă.
Fluența este în același timp un element
definitoriu al lecturii comprehensive și un
element de testare a capacității de
lecturare, a nivelului la care un cititor
începător se găsește și a identificării
acelor cititori cu risc de a dezvolta
dificultăți de citire și de învățare.
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Problematica fluenței în citire este o temă
internațional în vederea justificării și
necesară și de interes, subiect care a fost
valorizării datelor.
atins în numeroase studii de specialitate
Norme ale fluenței citirii orale la nivel
din literatura internațională, iar la nivel
internațional
național și local a fost demarat prin
În limba engleză normele stabilite de
studiile și publicațiile anterioare ale
Hasbrouck şi Tindal (2006, 2017) sunt
autoarelor (Hațegan, Talaș, 2014, 2016) și
repere recunoscute la nivel internațional.
tinde spre dezvoltare prin noile cercetări
Aceste norme sunt prezentate în tabelele
și interpretări (Hațegan, Talaș, Bărluțiu,
1 și 2.
Trifu, 2017). Raportarea informațiilor
adunate la nivel local trebui corelate cu
norme în citire raportate la nivel
Tabelul 1. Numărul de cuvinte corect citite/minut (după Hasbrouck şi Tindal, 2006)

Clasa

1

2

3

4

5

6

4

Percentile

90
75
50
25
10
90
75
50
25
10
90
75
50
25
10
90
75
50
25
10
90
75
50
25
10
90
75
50
25

Evaluare la
începutul
clasei
WCPM*

106
79
51
25
11
128
99
71
44
21
145
119
94
68
45
166
139
110
85
61
177
153
127
98

Evaluarea
după primul
semestru
WCPM*
81
47
23
12
6
125
100
72
42
18
146
120
92
62
36
166
139
112
87
61
182
156
127
99
74
195
167
140
111

Evaluarea
finală, după
cel de-al
doilea
semestru
WCPM*
111
82
53
28
15
142
117
89
61
31
162
137
107
78
48
180
152
123
98
72
194
168
139
109
83
204
177
150
122

Valoarea medie
a progresului
săptămânal
1.9
2.2
1.9
1.0
0.6
1.1
1.2
1.2
1.1
0.6
1.1
1.2
1.1
1.1
0.8
1.1
1.0
0.9
0.9
0.8
0.9
0.9
0.9
0.8
0.7
0.8
0.8
0.7
0.8
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8

10
90
75
50
25
10
90
75
50
25
10

68
180
156
128
102
79
185
161
133
106
77

82
195
165
136
109
88
199
177
151
124
97

93
202
177
150
123
98
199
177
151
124
97

0.8
0.7
0.7
0.7
0.7
0.6
0.4
0.5
0.6
0.6
0.6

Cele mai recente date despre fluența citirii orale au fost publicate de Hasbrouck şi Tindal, 2017
Tabelul 2. Numărul de cuvinte corect citite/minut (după Hasbrouck şi Tindal, 2017)
Clasa

1

2

3

4

5

6

Percentile
90
75
50
25
10
90
75
50
25
10
90
75
50
25
10
90
75
50
25
10
90
75
50
25
10
90
75
50
25
10

*WCPM = cuvinte corecte per minut

5

Evaluare
toamna
WCPM*

111
84
50
36
23
134
104
83
59
40
153
125
94
75
60
179
153
121
87
64
185
159
132
112
89

Evaluare
iarna
WCPM*
97
59
29
16
9
131
109
84
59
35
161
137
97
79
62
168
143
120
95
71
183
160
133
109
84
195
166
145
116
91

Evaluarea
finală,
primăvara
WCPM*
116
91
60
34
18
148
124
100
72
43
166
139
112
91
63
184
160
133
105
83
195
169
146
119
102
204
173
146
122
91
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Conform rezultatelor înregistrate de
Hasbrouck şi Tindal în anul 2017 se
constată o creștere a fluenței citirii la
clasele I –V comparativ cu evaluarea din
anul 2006 aproape la toate nivelurile,
există doar o singură excepție, la clasa a
II-a, în perioada de evaluare din toamnă,
la percentilul 50 se constată o scădere de 1
cuvânt/minut (de la 51 de cuvitne
înregistrate în anul 2006, la 50 de cuvinte
înregistrate în aceeași perioadă în anul
2017). Cea mai mare creștere a fluenței
citirii, de 26 de cuvinte, a fost înregistrată
de către elevii din clasa a III-a, la
evaluarea din iarnă (percentilul 10, de la
36 de cuvinte citite/minut la 62 de
cuvinte
citite/minut).
(Hasbrouck
@Tindal 2017)
Metodologie

Designul cercetării
Pentru clasa pregătiroare a fost
constituită o probă formată din 8 itemi,
intitulată „Probă de evaluare a abilităţilor
de
scris-citit
la
sfârşitul
clasei
pregătitoare”. Ultimul item din probă
constituie o listă de litere similare
primilor itemi din proba PEAFC (Proba
de Evaluare și Antrenare a Fluenței în
Citire) și are scopul de a măsura fluența
în citire la finalul clasei pregătitoare.
Ceilalți itemi sunt constituiți din solicitări
precum scrierea numelui și prenumele,
corespondență de litere inițial, respective
final, corespondență cuvânt imagine,
denumire imagine, comprehensiune de
propoziții, cuvinte de trei silabe. Ultimul
item din probă este itemul cel mai
relevant pentru stabilirea fluenței în
citire, specific pentru clasa pregătitoare.
La clasa I au fost selectate 4 liste de
cuvinte în următoarea ordine: cuvinte

6

monosilabice, cuvinte bisilabice, cuvinte
trisilabice şi o listă cu un text care au fost
aplicate elevilor la sfârşitul clasei I.
La clasa a II-a au fost selectate 3 liste de
cuvinte, 1 listă de pseudocuvinte şi o listă
cu un text care au fost aplicate elevilor la
sfârşitul anului școlar. Elevilor li s-a dat
sarcina să citească cât mai multe cuvinte
într-un minut (1 minut pentru lista de
cuvinte monosilabice, 1 minut pentru lista
de cuvinte bisilabice, 1 minut pentru lista
de cuvinte trisilabice, 1 minut pentru lista
de pseudocuvinte şi 1 minut pentru lista
cu textul).
S-a utilizat un cronometru pentru
gestionarea
corectă
a
timpului.
Examinatorul a înregistrat într-un tabel
datele elevului şi numărul de cuvinte
citite corect din fiecare listă precum şi
numărul erorilor înregistrate de fiecare
elev. Dacă în acel minut alocat copilul a
terminat de citit lista, s-a reluat lista de la
capăt pentru contabilizarea numărului
maxim de cuvinte pe care copilul îl poate
citi într-un minut. Perioada de aplicare
mai-iunie, la sfârșitul anului școlar.

Descrierea participanților
La studiu au participat 1053 de elevi aflați
în clasa pregătitoare, 1977 elevi din clasa I
dintre care 1023 băieți și 954 fete, un
număr de 1763 de elevi din clasa a II-a
dintre care 880 băieți și 883 de fete. La
clasa I au participat elevi din 11 județe ale
României ( BN, SB, MS, CS, TM, SJ, CJ,
SV, VL, DJ și MM), iar la clasa a II-a au
participat elevi din 12 județe ale României
(AR, BN, CJ, CS, HD, HR, MS, PH, SB, SJ,
SV și VL). Similar se prezintă situația și
pentru clasa pregătitoare.
În figura 1 este evidențiată participarea
elevilor în funcție de mediul de
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proveniență, urban și rural, pentru cele
trei clase preluate în studiu.

Fig. 1. Repartizarea participanților în funcție de mediul de proveniență: rural sau urban
trimis proba pentru clasa pregătitoare,
Procedura
respective „Probă de evaluare a
Pentru clasa I și clasa a II-a au fost
abilităţilor de scris-citit la sfârşitul clasei
utilizată proba PEAFC, probă construită și
pregătitoare”. Proba conține o fișă de
validată de către autoare (Hațegan, Talaș,
cotare putându-se marca rezultatul la
Bărluțiu, Trifu, 2017), iar pentru clasa
fiecare dintre itemii cuprinși în probă.
pregătitoare a fost construită o probă care
să poată surprinde stadiul optim de
dezvoltare a limbajului, la nivelul vârstei
școlare.
Ambele
probe
respectă
specificitatea limbii române, fiind
constituite în acest sens.
Aceleași liste de cuvinte selectate din
PEAFC însoțite de indicațiile referitoare la
colectarea datelor și de tabelul în care
urma să se colecteze datele au fost trimise
terapeuților și cadrelor didactice din
diferite județe ale României. Paralele s-au

Datele au fost colectate la sfârșitul anului
școlar, în perioada 15 mai-15 iunie și au
fost prelucrate cu ajutorul programelor
statistice și de gestionare a bazelor de
date, respective Pachetul Office – Excel și
Word și Programul SPSS variant a21.
Rezultatele înregistrate
În tabelul 3 sunt prezentate datele obținute
pentru fluența în citire înregistrată la finalul
clasei pregătitoare.

Statistică clasa pregatitoare
Media/Mean Deviația standard N

7
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Fluență- litere
Erori în citire

57.78
2.21

La sfârșitul clasei pregătitoare a fost
înregistrată o medie de 57.7 litere
citite/minut și o medie de 2.21 de
erori/minut.
Tabelul 4- Valorile medii ale fluenței în citire
dependente de materialul lingvistic utilizat la
clasa I (Bodea Hațegan,Talaș 2015, p.229)
N

Mono_Corecte
Bis_Corecte
Tris_Corecte
Text_Corecte
Valid N
(listwise)

Std. Deviation
21.584
3.348

1053
1027

În tabelul 4 sunt prezentate rezultatele, fără
eliminarea valorilor extreme.

Maximu
m
Statistic

Mean

Statistic

Minimu
m
Statistic

Kurtosis

Statistic

Std.
Deviation
Statistic

1977
1977
1977
1977

0
0
0
0

120
120
120
158

43,96
40,73
29,22
44,20

23,962
23,264
20,545
30,536

1,404
2,042
6,737
2,409

Statistic

Std.
Error
,110
,110
,110
,110

1977

La sfârșitul clasei I, cele mai mari valori
au fost înregistrate la citirea textelor, o
medie de 44.20 cuvinte/minut, iar cele
mai mici valori au fost înregistrate la
citirea cuvintelor trisilabice, respectiv

29.22 cuvinte/minut. Media numărului de
cuvinte monosilabice citite/minut este cu
3.23 mai mare decât media numărului de
cuvinte bisilabice citite/minut.

Tabelul 5 - Valorile medii ale fluenței în citire dependente de materialul lingvistic utilizat la clasa
II (Bodea Hațegan,Talaș 2018, in press)

Mono_Corecte
Bis_Corecte
Tris_Corecte
Pseudo_Corecte
Text-corecte
Valid N (listwise)

N

Minimum Maximum Mean

Std.
Deviation Kurtosis

Statistic
1763
1763
1763
1763
1763
1763

Statistic
0
0
0
0
0

Std. Error
.525
.515
.462
.247
.772

Statistic
125
126
132
64
189

La sfârșitul clasei a II-a, cele mai mari
valori au fost înregistrate la citirea
textelor, o medie de 71.69 cuvinte/minut,
la fel ca și la clasa I. La această clasă, cele
mai mici valori au fost înregistrate la
citirea pseudocuvintelor, respectiv 22.27
itemi/minut. Media numărului de cuvinte
monosilabice citite/minut este cu 4.75

8

Statistic
62.70
57.95
41.50
22.27
71.69

Statistic
-.081
.042
.839
.509
.643

Std.
Error
.117
.117
.117
.117
.117

mai mare decât media numărului de
cuvinte bisilabice citite/minut.
Relevante sunt rezultatele care indică
numărul de erori înregistrate de
participanții la studiu de normare a
fluenței în citire pentru intervalul de
vârstă – clasa pregătitoare – clasa a II. În
tabelul 6 se prezintă situația comparativă
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a numărului de erori înregistrate/ per
Tip item

itemi.

Clasa pregătitoare

Clasa I-a

Mean

Std. dev.

Mean

Std. dev.

Mean

Std. dev.

0.33
-

-

-

-

-

Citire cuvinte monosilabice

2.21
-

1.72

1.63

2,07

.050

Citire cuvinte bisilabice

-

-

1.49

1.42

2,2

0.53

Citire cuvinte trisilabice

0.16
identificate

-

1.77

1.56

2,6

0.54

Citire pseudo-cuvinte

-

-

-

-

4,15

0.78

Citire texte corecte

-

-

2.74

1.91

3,58

0.7

Citire litere

Discuții pe baza rezultatelor prezentate
Potrivit datelor prezentate în tabelele 3, 4
și 5 se constată o îmbunătățire
semnificativă a fluenței citirii la toate

Clasa a II-

listele de cuvinte. În tabelul 6 este
prezentată diferența înregistrată între
normele de la clasa I și clasa a doua, în
funcție de materialul lingvistic utilizat.

Tabelul 6. Diferența între valorile medii ale fluenţei în citire înregistrate între cele două clase
dependente de materialul lingvistic utilizat
Cuvinte bisilabice

Cuvinte trisilabice

Text

Clasa I

Cuvinte
monosilabice
43.96

40.73

29.22

44.20

Clasa a II-a

62.70

57.95

41.50

71.69

Diferența

+18.74

+17.22

+12.28

+27.49

La citirea listelor de cuvinte monosilabice
se constată o îmbunătățire a fluenței
citirii de la 43,96 de cuvinte citite
corect/minut la clasa I, la 62.70 de
cuvinte citite corect/minut, diferența
fiind de 18,74 de cuvinte. În ceea ce
privește citirea cuvintelor bisilabice se
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constată o diferență de 17,22 de cuvinte
între clasa I și clasa a doua, la clasa I
media este de 40.73 de cuvinte, iar la clasa
a doua media este de 57,95. O diferență
mai mică între mediile înregistrate la cele
două clase, se constată la citirea
cuvintelor trisilabice, această diferență
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fiind de 12,28 de cuvinte. Cea mai mare
diferență între mediile celor două clase se
constată la citirea textului, la clasa I
media a fost de 44.20 de cuvinte/minut
iar la clasa a II-a media a fost de 71.69 de
cuvinte/minut, diferența fiind de 27.49
cuvinte/minut.
O importanță deosebită în analiza datelor
o are numărul de erori. Se poate constata
că numărul de erori se situează în jurul
valorii de 2 atingând o medie maximă de
4. Important este de precizat că numărul
de erori se află într-o relație directă cu
creșterea fluenței. Pe măsură ce crește
fluența în citire, la clasa a II-a crește și
numărul de erori. Deși la o primă analiză
această informație pare contradictorie și
neclară, ea confirmă în realitate o
tendință normală în dezvoltarea citirii.
Acest lucru se poate traduce prin faptul
că o data cu înaintarea în vârstă, către
clasa a II-a crește fluența de citire, dar
cresc și erorile pentru că textul nu este în
realitate redat cu acuratețe. Pe măsură ce
cititorii se familiarizează cu literele au
tendința de a intuit și chiar a „ghici” ce se
ascunde sub o formă grafemică. Ori acest
lucru, deși constituie o strategie utilă de
creștere a fluenței, afectează acuratețea
citirii. Elevii tind să globalizeze citirea nu
să analizeze redarea grafemică. Acest
lucru nu are valențe negative asupra
lecturii textelor pentru discipline din
sfera CLR (comunicare în limba română)
ci mai degrabă lipsa acurateței în citire va
afecta performanța la discipline precum
MEM
(matematică
și
explorarea
mediului). Ipoteza conform căreia elevii
de clasa a II-a tind către o citire globală
este susținută și prin numărul crescut de
erori în redarea pseudocuvintelor. Este
evident că în imposibilitatea de atribuire
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a unui sens, elevul este nevoit să realizeze
o analiză și o sinteză grafemică, ori acest
lucru presupune exact reducerea fluenței
și creșterea numărului de erori. La fel și în
cazul textelor elevii de clasa a II-a au
tendința de a crește fluența pentru că
apare semantica și sensul la nivelul
textului, dar în același timp tind să facă
mai multe erori, tocmai datorită strategiei
intuitive.
Este de așteptat ca începând cu clasa a
III-a și cu continuarea ciclului primar să
constatăm o creștere a fluenței în citire,
dar și o creștere a acurateței textului, pe
măsură
ce
cititorii
devin
mai
experimentați.
Concluzii
Normele pentru fluența citirii orale
prezentate pentru clasa I și a II-a pot fi
utile atât în screening-ul dificultăților de
învățare, dar și în monitorizarea
progresului înregistrat de elevi. Prin
oferirea unui grafic vizual, elevul este
motivat să participe la activitatea de
intervenție și își dorește de fiecare data să
își depășească propriul record. Fișa de
cotare utilizată de fiecare data când este
aplicată PEAFC îl motivează pe elev să
continue activitatea de intervenție
deoarece în grafic el poate observa cu
ușurință progresul înregistrat.
În ceea ce privește proba de evaluare a
abilităților de scris –citit pentru clasa
pregătitoare, aceasta oferă un punct de
pornire pentru nivelul la care ar trebui să
se situeze elevii. Și, proiectând în viitor,
ar putea constitui un instrument de
screening necesar identificării elevilor la
risc de a dezvolta tulburări de învățare.
De aceea se recomandă extinderea
cercetării și la celelalte clase primare
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pentru a oferi norme ale fluenței citirii la
toate clasele de la ciclul primar.
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Proces complex de evaluare în contextul intervenției timpurii
Oana-Maria ȘOMFELEAN
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Abstract
This article focuses on the importance of early intervention as far as language development.
This paper proposes an approach which focuses on the importance of the early assessment of toddlers’ language
skills development in order to identify possible delays or disorders.
High quality early assessment and intervention services can change a child’s developmental trajectory and
improve outcomes for children, families, and communities.
Keywords: speech and language development, early intervention, speech delay.

Intervenția timpurie- aspecte generale
Intervenția timpurie implică o serie de
strategii terapeutice de natură medicală,
psihologică,
psihopedagogică,
psihosocială și educațională ce vizează
copilul mic, aflat între intervalul 0 - 3 ani,
ce prezintă diferite dizabilități sau
întârzieri în dezvoltare .(Roșan, 2015)
Domeniul intervenției timpurii este unul
nou, conceptul luând naștere și
dezvoltându-se până la forma din zilele
noastre abia în ultimele decenii.
Programele de evaluare și intervenție
timpurie au la bază o serie de teorii care
vizează
cercetările
din
domeniul
neuroștiințelor. Astfel, s-a descoperit că
în perioada copilăriei mici, în special în
jurul vârstei de 0-3 ani, se identifică o
”perioadă sensibilă” în care orice
anomalie, tulburare sau limitare poate
duce la modificări dramatice la nivel
cortical. Așadar, evaluarea și integrarea
într-un program de intervenție timpurie
cât mai apropiat de momentul nașterii
poate duce la diminuarea sau chiar
eliminarea factorilor perturbatori care
interferează în procesul optim al
dezvoltare. Acest lucru se datorează
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gradului crescut de adaptabilitate și
regenerare specifice stadiilor timpurii ale
dezvoltării. (Roșan, 2015)
În acest context, Shonkoff și Phillips
(2000) în nenumăratele lor lucrări susțin
prin studii științifice validate faptul că
primele luni și primii ani de viață au o
influență atât de importantă asupra
dezvoltării copilului, încât acest timp nu
poate fi comparat cu nicio altă perioadă
ulterioară de vârstă.
Scopul intervenției timpurii
Scopul evaluării și intervenției timpurii
este acela de a identifica posibile
întârzieri în dezvoltare, stimularea
dezvoltării și prevenirea dizabilităților
secundare, care poate rezulta dintr-o
condiție primară.
Beneficile intervenției timpurii
The National Early Childhood Technical
Assistance Center (NECTAC, 2011) susține
beneficiile evaluării și intervenției
timpurii a copilului cu dizabilitate,
întârzieri în dezvoltare sau predispus la
anumiți factori de risc din prisma a două
argumente puternice ce se bazează pe
dovezi științifice. Primul face referire la
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faptul că intervenția timpurie identifică
un proces al eficienței mult mai ridicat
decât oricare altă terapie și presupune
mai puține costuri. Iar, cel de al doilea
este acela că perioada 0-3 ani este
considerată ca fiind ”una sensibilă” în
care recuperarea poate fi una mult mai
eficientă și durabilă.
The Center on the Developing Child at
Harvard University (2008) a reunit
informațiile și cercetările cele mai
relevante cu privire la importanța și
efectul integrării copilului mic într-un
program de evaluare și intervenție
timpurie și a dorit crearea unui program
de informare și conștientizare extrem de
eficient și vizibil. Specialiștii care au creat
acest program, au propus cinci ”formule
numerice” care cuprind în explicația lor
cele mai importante argumente ce vin în
favoarea unei astfel de intervenții.Acestea
sunt:
 700 / secundă- face referire la faptul că
în primii trei ani de viață la nivel
cerebral se produc aproximativ 700 de
conexiuni
neuronale
în
fiecare
secundă; conexiuni care se formează
ca rezultat a interacțiunii înnăscutdobândit
si
care
construiesc
”arhitectura
creierului„.
Această
construcție reprezintă baza pentru
achiziția și dezvoltarea abilităților de
învățare, comportamentale, lingvistice
și de sănătate;
 18 luni- reprezintă perioada critică în
dezvoltarea limbajului. Această etapă
este puternic influențată de mediu, de
interacțiunea mamă-copil și de
răspunsurile
contingente
ale
îngrijitorului la nevoia de interacțiune
și învățare ale copilului.
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 90-100% șanse de apariție a unei
întârzieri în dezvoltarea limbajului,
cogniției și socio-emoțională dacă
copilul trăiește într-un mediu toxic;
 3:1 șanse ca starea de sănătate fizică
sau psihică a adultului să influențeze
în primii trei ani de viață ritmul și
calitatea achiziţiei şi dezvoltării
abilităților specifice vârstei. Interesant
de menționat este faptul că un copil
aflat în ”perioada critică” are nevoie de
doar 7-8 experiențe toxice oferite de
îngrijitor sau influențate de mediul în
care trăiește pentru a crește șansele de
apariție a tulburărilor cardiovasculare
în perioada adultă;
 4-9- intervenția timpurie are beneficii
pe termen lung cu costuri scăzute în
comparație
cu
alte
intervenții
ulterioare. În plus, un alt beneficiar
secundar al programelor de intervenție
timpurie este societate, deoarece o
remediere și prevenție timpurie a
anumitor disfuncții crește șansele ca
copilul aflat la risc, la vârsta adultă să
fie un cetățean sănătos și funcțional.
Evaluarea
limbajului
intervenției timpurii

în

contextul

Achiziția și dezvoltarea limbajului
copilului presupune un proces complex,
care este mediat în mod special de relația
mama-copil. Abilitatea de dezvoltare a
atenției împărtășite (”joint attention”)
specifice vârstei, a intersubiectivității, a
acordării afective (”affect attunement”) și
a răspunsurilor contingente ale mamei la
răspunsurile copilului stimulează activ
achiziția limbajului.
Dezvoltarea limbajului copilul mic este
dificil de evaluat în contextul în care s-au
dezvoltat prea puține instrumente de
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evaluare valide și eficiente. Cu toate
acestea, importanța perioada copilăriei
mici în ceea ce privește achiziția și
dezvoltarea limbajul și a altor arii de
dezvoltare, este considerată ca fiind una
dintre cele mai semnificative.
Importanța evaluării și diagnosticării
timpurii este subliniată și de către BodeaHațegan (2015) prin ipoteza conform
căreia tulburările de limbaj pot fi
prevenite încă din primele zile de viață
dacă copilul beneficiază de un program
de screening și intervenție timpurie
riguros.
Evaluarea în contextul intervenției
timpurii se poate realiza fie în mod direct,
prin activități specifice care să determine
răspunsul direct, concret al copilului, fie
în mod indirect, prin relatările și
constatările aparținătorilor. De asemenea,
se necesită și evaluarea mediului în care
copilul crește, precum și a relației pe care
o are cu figura de atașament (de cele mai
multe ori se vizează relația mamă-copil).
Canadian
Association
of
SpeechLanguage Pathologists and AudiologistCASLPA (2012 apud Hart & Risley 1995)
susțin în studiile lor faptul că dezvoltarea
optimă a preachizițiilor și a limbajului
specific primilor trei ani de viață
influențează în mod direct dezvoltarea
ulterioară a comportamentelor de
învățare, a celor sociale și de rezolvare de
probleme.
De asemenea, necesitatea unei evaluări
timpurii a limbajului se explică și prin
prisma faptului că copilul al cărui limbaj a
fost slab stimulat în primii trei ani de
viață poate să întâmpine următoarele
dificultăți
(CASLPA,2012,
apud
Otto,2002):
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 nu reușesc să folosească adecvat
limbajul în vederea rezolvării de
probleme de matematică/științe;
 nu reușesc să lege conexiuni și relații
sociale;
 volum redus al vocabularului și
dificultăți de înțelegere și decodare a
cuvintelor complexe;
 dificultăți de înțelegere a opiniei și a
perspectivei celor din jur;
 slabe abilități de negociere;
 slabe abilități de rezolvare a
conflictelor.
De ce este importantă evaluarea timpurie
în
contextul
lipsei
unui
tablou
simptomatologic clar definit?
Această lucrare a avut drept scop
evaluarea complexă a tuturor ariilor de
dezvoltare ale copilului mic, dar care nu a
fost diagnosticat ca având o anumită
tulburare sau deficiență.
Consider importantă evaluarea și dacă
este cazul implementarea unei intervenții
timpurii deoarece:
 perioada 0-3 ani este o perioadă critică
și extrem de sensibilă în achiziția
limbajului și a altor arii de dezvoltare;
 în această etapă remedierea anumitor
disfuncții este mult mai eficientă și
durabilă;
 o bună dezvoltare a limbajului poate
duce la scăderea șanselor ca celelalte
arii ale dezvoltării să fie influențate în
mod negativ.
Prezentarea studiului de caz
Pentru ilustrarea practică a informațiilor
teoretice mai sus prezentate s-a întocmit
următorul studiu de caz.

Instrumente utilizate în evaluare
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 Fișă complexă de evaluare a sugarilor
și copiilor mici spitalizați ( elaborată
de Carmen Costea -Bărluțiu);
 Scala
integrată
de
dezvoltare
(elaborată de Maria Anca și Carolina
Bodea Hațegan);
 Comunicațion Matrix ( elaborată de
Charity Rowland);
 Scala de dezvoltare auditivă 0-6 ani
(elaborată de Ellen A. Rhoades;
tradusă și adaptată pentru limba
română de Carolina Bodea Hațegan și
Talaș Dorina);
 Piramida limbajului (Roulin; tradusă și
adaptată pentru limba română de
Maria Anca).

Date anamnestice
Date identificare a copilului
Nume: C.M.
Gen: masculin
Vârsta: 12 luni
Motivul examinării
Examinarea a fost cerută de către părinți
în vederea realizării unei evaluări
complexe a tuturor ariilor de dezvoltare
specifice vârstei (motricitate grosieră,
motricitate fină, cognitiv, limbaj receptiv
și expresiv și domeniul socio-emoțional),
punând accentul pe nivelul de dezvoltare
al limbajului și al abilităților perceptivauditive.
Date din anamneza personală și familială
În perioada prenatală și perinatală nu au
fost identificate elemente anamnestice
care să evidențieze prezența unor
tulburări sindromice sau non-sindromice.
Nașterea a avut loc la termen, fără
complicații, copilul primind un scor
APGAR de 10. Așadar, atât tonusul
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muscular,
cât
și
bătăile
inimii,
excitabilitatea
reflexă,
culoarea
tegumentelor și mișcările respiratorii sunt
perfect funcționale și au primit un scor
maxim de 2 puncte fiecare.
În perioada postnatală, C.M. nu a fost
diagnosticat cu nicio afecțiune gravă, nu a
fost spitalizat și nu a beneficiat de
tratament medicamentos pe perioade
lungi de timp. Singura afecțiune pentru
care i-a fost administrată medicamentație
a fost tratarea unei otite medii seroase.
C.M.. face parte dintr-o familie legal
constituită, alcătuită din patru membrii,
fiind cel de al doilea copil. Primul copil al
familiei este o fetiță în vârsta de 4 ani,
care a fost diagnosticată cu pierde de auz
unilaterală
(urechea
dreaptă),
și
implantată doar la vârsta de 1,5 ani, când
părinții acesteia au observat o slabă
dezvoltare a comportamentului verbal
specific vârstei și anumite probleme de
relaționare. Starea de sănătate a familiei
este bună și nu s-au înregistrat alte cazuri
de membrii ce prezintă dizabilitate de
auz de orice fel sau alte tipuri de
tulburări.
Ambii părinți sunt de naționalitate
română, au studii superioare și loc de
muncă calificat. Vârsta mamei era de 36
de ani iar cea a tatălui de 40 de ani.
Relația dintre părinți este bună, prezintă
interes față de starea de sănătate a
ambilor copii, motiv pentru care sunt
implicați activ în procesul de terapie în
care este inclusă fetița și sunt extrem de
precauți ca cel de al doilea copil să nu
prezinte sau dezvolte afecțiuni la nivelul
aparatului verbo-auditiv (fiind programat
periodic la consult ORL) sau fonator.
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Condițiile materiale, igienice și educative
ale familiei sunt bune.

prezintă tulburări de natură organică
sau mecanică. Motricitatea fină a
degetelor, precum și coordonarea
motorie fină este funcțională și
prezintă
comportamente
specific
vârstei.

Date cantitative colectate în urma evaluării
Examen somatic
Din punct de vedere somatic, la nivelul
aparatului fonoarticulator și verboauditiv nu au fost identificate malformații
sau asimetrii și nu prezintă pareze sau
semne neurologice.
Evaluarea preachizițiilor limbajului
În urma examinării preachizițiilor prin
intermediul unor interacțiuni și secvențe
de joc adaptate nivelului de dezvoltare și
al preferințelor copilului, precum și cu
ajutorul observațiilor părințiilor s-au
identificat următoarele aspecte:

Cunoscând strânsa legătură dintre
dezvoltarea motorie și cea a achiziției
limbajului și considerând această legătură
ca fiind un reper de bază în evaluarea și
derularea unui program de intervenției
timpuriu, am evaluat aceste două mari
dormii ale dezvoltării (motircitatea
grosieră și ce fină) și cu ajutorul celor
două subscale (cea a motricității grosiere
și cea a motricității fine ) aferente Fișei
complexe de evaluare a sugarilor și
copiilor mici spitalizați (elaborată de
Carmen Costea-Bărluțiu). Rezultatele au
evidențiat o dezvoltare optimă a
motricității grosiere, copilul prezentând
un tonus muscular bun, merge în patru
labe și face câțiva pași ținut de mână.
Totuși până în momentul evaluării, nu au
apărut primii pași individuali, iar
coordonarea generală a mișcărilor nu este
controlată pe deplin. În ceea ce privește
motricitatea fină, copilul reușește să
prindă obiecte și să le țină în mână cu tot
pumnul, acțiuni specifice acestui interval
de vârstă.

 abilitățile respiratorii sunt adecvat
dezvoltate, totuși prezintă un volum
respirator scăzut, iar echilibrul inspir expir
este
deficitar
(aspecte
considerate a fi normale, întrucât
acestea se reglează odată cu vârsta);
 motricitatea
grosieră
este
bine
structurată, tonusul muscular este
crescut, coordonarea generală a
mișcărilor și manipularea de obiectelor
sunt prezente și funcționale în raport
cu vârsta copilului.
 motricitatea
fină
a
aparatului
fonoarticulator este funcțională și nu
Tabel 1. Rezultate obținute de C.M. în urma completării Fișei complexe de evaluare a
sugarilor și copiilor mici spitalizați. (Subscalele de motricitate grosieră și motricitate fină).
Arii de dezvoltare
Motricitatea
grosieră

Comportament evaluați
Mers în patru labe
Stă singur în șezut mai mult timp fără
sprijin
Merge de-a lungul mobile
Face pași înainte, ținut de o singură
mână
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Achiziționat

Neachiziționat
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Poate face singur 2-3 pași
Stând în picioare ,se apleacă pentru a
lua o jucărie
Motricitatea fină

Prinde un obiect mic prin felxia
indicelui și opoziția policelui (în clește)
Ține un creion gros sau cretă cu tot
pumnul

Pentru o mai bună vizualizare a
preachizițiilor prezente și însușite până în
momentul de față de către subiect și
pentru o mai clară înțelegere a relației
dintre modul în care la baza dezvoltării
limbajului oral stau preachizițiile și
elementele de psihomotricitate, și la baza
achiziționării limbajul scris-citit stă
optima dezvoltare a limbajului oral, am
ilustrat și grafic această relaționare cu
ajutorul Piramidei limbajului (Roulin;
tradusă și adaptată pentru limba română
de Maria Anca).

Fig. 1 Rezultatul obținut de C.M. în urma
evaluării preachizițiilor și reprezentarea
lor cu ajutorul Piramidei limbajului
(Roulin; tradusă și adaptată pentru limba
română de Maria Anca).

Evaluarea abilităților cognitive
Evaluarea acestei arii a fost realizată cu
ajutorul subscalei ce vizează aria
dezvoltării cognitivă aferente Fișei
complexe de evaluare a sugarilor și
copiilor mici spitalizați (elaborată de
Carmen
Costea-Bărluțiu).
Evaluarea
acestui domeniu este extrem de
importantă, deoarece fără o dezvoltare
cognitivă specifică vârstei, achiziția
limbajului este mult încetinită și
îngreunată. Rezultatele obținute în urma
evaluării au identificat un grad ridicat al
dezvoltării cognitive, C.M. realizând și
achiziționând o mare parte din
comportamentele
specifice
vârstei.
Singurul comportament evaluat ce nu a
fost achiziționat până în momentul
observațiilor a fost cel de a picta cu
degetele; un motiv plauzibil pentru
absența lui fiind, conform spuselor
mamei, lipsa expunerii la astfel de
activități.

Tabel 2. Rezultate obținute de C.M. în urma aplicării Fișei complexe de evaluare a sugarilor
și copiilor mici spitalizați. (Subscala de evaluare a ariei cognitive).
Comportament evaluat
Pune un obiect într-o cutie
Trage un șnur pentru a obține o jucărie dorită
Mâzgălește spontan pentru scurt timp
Arată locul unde s-a lovit.
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Achiziționat

Neachiziționat
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Pictează cu degetele
Stivuiește discuri pe o tijă în ordine aleatorie

Evaluarea abilităților socio-emoționale
Și evaluarea acestui domeniu a fost
realizată cu ajutorul subscalei ce vizează
aria dezvoltării socio-emoționale aferente
Fișei complexe de evaluare a sugarilor și
copiilor mici spitalizați (elaborată de
Carmen
Costea-Bărluțiu).
Evaluarea
acestei arii este extrem de relevată,
pentru a determina tipul de atașament și
relaționare cu îngrijitorul, dar și gradul de
dezvoltare emoțională. O bună dezvoltare
emoțională poate termina la rândul ei
tipul de limbaj și discurs pe care copilul îl
va utiliza în viața de adult. La această
vârstă, copilul învață, prin intermediul
senzitivității, responsivității și feedbackului mamei să-și regleze emoțiile.

Rezultatele obținute în urma evaluării
laturii socio-emoționale au identificat
prezența unei optime reglări emoționale
și interacțiuni sociale atât cu părinții și
sora cât și cu alți copii sau adulți cu care
intră în contact. C.M. utilizează, atunci
când dorește să obțină ceva, gesturile
specifice (indică cu degetul, întinde
brațele când dorește să fie luat în brațe
etc), explorează activ mediul (trage,
pipăie obiectele din jur), oferă ocazional
obiectele familiare care îi sunt cerute de
adult și se implică în scurte secvențe de
joc imitativ simplu. Iar singurul
comportament neachiziționat până în
momentul evaluării fiind cel de a se
implică în procesul îmbrăcării.

Tabel 3. Rezultate obținute de C.M. în urma aplicării Fișei complexe de evaluare a sugarilor
și copiilor mici spitalizați. (Subscala de evaluare a ariei socio-emoționale).
Comportament evaluat
Oferă lucruri dacă i se cere verbal sau prin gest
Utilizează o serie de gesturi pentru îndeplinirea nevoilor:
indicarea cu degetul, întinderea brațelor spre îngrijitor,
fluturarea mânii, manifestaraea unei dorințe
Repetă acțiuni care l-au amuzat
Participă la joc cu mâinile sale și ale adultului
Participă la îmbrăcat
Interacționează cu alți copii prin atingere, împingere, etc.
Se implică în jocul imitative simplu
Explorează mediul

Evaluarea abilităților perceptiv-auditive
Evaluarea celor patru componente care
vizează
structurarea
abilităților
perceptive-auditive: detecția de sunete,
discriminarea sunetelor, identificarea
sunetelor
și
a
cuvintelor
și
comprehensiunea verbal, se impune și
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Achiziționat

Neachiziționat

este necesară pentru a exclude o serie de
posibile semne ale pierderii de auz, care
pot determina în mod direct apariția
întârzierii în dezvoltarea limbajului.
Evaluarea acestor component s-a realizat
cu ajutorul Scala de dezvoltare auditivă 06 ani (elaborată de Ellen A. Rhoades;
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tradusă și adaptată pentru limba română
interes.Pentru o mai bună vizualizare
de Carolina Bodea Hațegan și Talaș
rezultatele obținute în urma evaluării
Dorina). Rezultatele au demonstrat faptul
componentei perceptiv-auditive au fost
că C.M. prezintă un limbaj receptiv bine
reprezentate și cu ajutorul graficului
dezvoltat: pălăvrăgește ca răspuns la
următor:
inițiativa mamei de a comunica, îi place
să asculte cuvinte și sunete noi, înțelege
cel puțin un cuvânt nou pe săptămână și
răspunde la comenzi simple. În ceea ce
privește percepția și memoria auditivă
subiectul a obținut un scor mediu (3),
acesta nu imită în mod frecvent sunetele
pe care le aude și nu le asociază cu
Figura 2. Rezultatul obținut de C.M. în
producții sonore proprii, recunoaște
urma evaluării limbajului receptiv,a
percepției
auditive și a memoriei auditive
aproximativ 5 obiectele familiare ale căror
utilizând Scala de dezvoltare auditivă 0-6
nume îl aude (”cana”, ”jucărie”, ”păturica”,
ani
”pat”, ”ușa”) și înțelege aproximativ 35 de
cuvinte
față
de
care
manifestă
Tabel 3. Itemi ai Scala de dezvoltare auditivă 0-6 ani
I1
I2
I3
I4
I5
I6
I7

I8
I9
I 10
I 11
I 12
I 13
I 14

Localizarea precisă a sunetului.
Verbalizează/pălăvrăgeşte ca răspuns la vocea umană
Plânge când tună afară.
Poate să se încrunte când este certat
Îi place să asculte sunete şi cuvinte; recunoaşte unele vocalizări: oooo, nu, şşşş
Imitarea sunetului indică faptul că el poate să audă sunetele şi le potriveşte/asociază
cu producţiile sonore proprii.
Răspunde la comenzi simple (la început răspunde doar când comanda este însoţită de
gest), de ex. dă o jucărie la cerere sau merge într-un anumit loc conform
instrucţiunilor/comenzilor primite.
Înţelege o varietate de verbe: „bea”, „merge”, „hai”, „dă” precum şi unele comenzi
simple „Fă pa!”.
Nu prezintă o înţelegerea reală a întrebărilor.
Este interesat de sunetele din mediul înconjurător care îi sunt familiare.
Demonstrează interes pentru sunetele muzicale şi rimele; se mişcă atunci când
aude muzică.
Începe să recunoască douăsprezece sau mai multe obiecte când aude numele acestora.
Înţelege aproximativ 50 de cuvinte.
Înţelegerea vorbirii începe să se dezvolte cu cel puţin un cuvânt nou pe săptămână.

Pentru o mai precisă evaluare, percepția
auditivă a subiectului a mai fost evaluată
și cu ajutorul itemilor domeniului
Ascultare/audiție al Scalei integrate de
dezvoltare. Rezultatele au demonstrat
faptul că C.M. înțelege sensul mai multor
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cuvinte ce sunt folosite în mod uzual, își
observă propria voce și recunoaște vocea
mamei, a tatălui și surorii lui. Totuși
localizează cu dificultate sunetele aflate la
distanțe mai mari.
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Tabel 4. Rezultate obținute de C.M. în urma aplicării Scalei integrate de dezvoltare
(domeniul Ascultare/ audiție)
Comportament evaluat
Înțelege sensul mai multor cuvinte
Monitorizează/observă propria sa voce și a celorlalți
Localizează sunetele de la distanță
Discriminează vocea vorbitorului de alte sunete din
context/de stimuli

Evaluarea abilităților de pronunție și
vorbire
Evaluarea abilităților de producere a
limbajului și comunicării au fost evaluate
cu ajutorul:
 Grilei de observație a dezvoltării
limbajului și a comunicării;
 Scalei integrate de dezvoltare;
 Communication Matrix.

Achiziționat

Neachiziționat

Rezultatele obținute în urma aplicării
Grilei de observație a dezvoltării
limbajului și a comunicării (Carmen
Costea- Bărluțiu) au evidențiat faptul că
nivelul de achiziție al limbajului este unul
ridicat,
copilul
prezentând
toate
comportamentele specifice vârstei, cu
excepția celor ce implică o percepție
auditivă fină. Rezultatele obținute au fost
ilustrate în tabelul nr. 5

Table 5. Rezultatele obținute de C.M. în urma evaluării dezvoltării limbajului și a
comunicării cu ajutorul Fișei complexe de evaluare a sugarilor și copiilor mici spitalizați
Comportament evaluat

Achiziționat

Neachiziționat

Spune 2-4 cuvinte cu sens: ”tata”, ”mama”, ”tai”, deși uneori
nu sunt clare
Înțelege și urmează câteva comenzi simple
Ascultă vorbirea fără fi distras de la alte surse de zgomot
Utilizează un gest non-verbal pentru a obține un obiect dorit
Repetă sunete sau gesturi ca răspuns la încurajare

Având în vedere faptul că limbajul
receptiv
reprezintă
un
reper în
dezvoltarea optimă a comportamentelor
specifice actului comunicațional și în
vederea achiziției limbajului oral, acesta a
fost evaluat cu ajutorul Scalei integrate de
dezvoltare. În urma evaluării s-au
înregistrat rezultate favorabile, în sensul
că C.M. înțelege comenzile simple și
cuvintele uzual utilizate de către
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îngrijitori, manifestă interes față de
producțiile verbale ale adulților, dar nu
reușește să asculte vorbirea atunci când
există
alți
factori
distractori
în
proximitate.
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Fig. 3 Rezultatele obținute de C.M. în urma
evaluării limbajului receptive cu ajutorul
Scalei integrate de dezvoltare.
Tabel 6. Itemi ai Scalei integrate de
dezvoltare (domeniul limbaj receptiv)
I1
I2
I3
I4
I5
I6

I7

Îi place să asculte cuvinte noi;
Poate să asculte vorbirea fără să fie distrat
de alte sunete;
În mod ocazional, la cerere dă adultului
jucării sau obiecte;
În mod ocazional execută comenzi simple,
de ex.: ”pune jos”;
Răspunde la muzică prin mișcări potrivite
ale corpului și ale mâinilor;
Demonstrează înțelegerea comenzilor
verbale prin mișcări manual și corporale
adecvate;
Manifestă interes crescut pentru vorbire, pe
perioade lungi de timp.

Limbajul expresiv este un alt domeniu
care trebuie avut în vedere, deoarece
acesta reprezintă o bază și un reper în
achiziția limbaj verbal și în dezvoltarea de
strategii primare de relaționare și
comunicare cu cei din jur. Această arie a
fost evaluată cu ajutorul Scalei integrate
de dezvoltare iar rezultatele au
demonstrat faptul că subiectul utilizează
jargonul pentru a reproduce cuvinte
reale, încearcă să imite intonația utilizată
de adult, ”vorbește cu jucăriile” și începe
să utilizeze primele cuvinte.
C.M. are achiziționate toate vocalele, iar
în ceea ce privește consoanele preferă să
utilizeze sunetele ”p”, ”t”, ”m”, ”n”, ”l”.
Ocazional utilizează structuri silabice
prin alăturarea de vocale și consoane
(”ta”, ”ma”, ”pi” etc.).

Fig . 4 Rezultatele obținute de C.M. în
urma evaluării limbajului expresiv cu
ajutorul Scalei integrate de dezvoltare

Tabel 6. Itemi ai Scalei integrate de dezvoltare (domeniul limbaj expresiv)
I1
I2
I3
I4
I5
I6
I7
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Utilizează jargonul pentru patru sau mai multe silabe;
Începe să folosească structuri variate de jargon cu intonație specific structurilor
intonatorii ale adulților când se joacă singur;
Inițiază jocuri prin gesturi și vorbire, cum ar fi: ”vine pisu pe cărare”, ”urcă musca pe
perete”
Vorbește cu jucăriile/obiectele utilizând structuri verbale mai lungi;
Răspunde frecvent la cântece sau rime prin vocalizări;
Imită acțiunea însoțind-o cu sunete;
Poate utilize primele cuvinte, de exemplu ”tai,tai”, ”mama”
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Rezultate
Evaluarea cea mai complex a limbajului a
fost
realizată
cu
ajutorul
scalei
Communication Matrix. Prin această
evaluare s-a dorit realizarea unui profil al
dezvoltării cât mai acurat.
Communication Matrix pune accentual
pe cele patru funcții ale comunicării:
refuzul,
obținerea
de
obiecte,
interacțiunea social și modul de a oferi
sau căuta informații. Aceasta scală este
structurată pe cele șapte nivele ale
dezvoltării
comportamentelor
comunicative specifice fiecărui interval de
vârstă. La vârsta de un an, subiectul ar
trebui să parcurgă și să achiziționeze
elementele specifice pentru primele trei
nivele:
al
comportamentului
preintenționat 0-3 luni (reflectă starea sa
general și țintește spre satisfacerea
nevoilor primare), comportamentului
intenționat 3-8 luni (reflectă un
comportament intenționat al copilului,
dar fără a îi înțelege sensul, și care este
satisfăcut prin intermediul interpretărilor
îngrijitorilor
primari)
și
comportamentului specific comunicării
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neconvenționale 6-12 luni (determină
folosirea de către copil a unor
comportamente pre-simbolice în vederea
satisfacerii nevoilor și dorințelor).
Rezultatele obținute de C.M. în urma
evaluării reflectă un profil al dezvoltării
care
confirmă
achiziția
tuturor
comportamentelor specifice stadiului preintenționat (exprimă disconfort,confort,
interes față de alți oameni), stadiului
comportamentelor
intenționate
(protestează, continuă o acțiune,obține
mai mult,atrage atenția) și o mare parte
din comportamentele stadiului de
dezvoltare în care se află: cel
neconvețional. În ultimul stadiu subiectul
are dezvoltate comportamentele utilizate
pentru a refuza ceva, a solicita
continuarea unei acțiuni care îi face
plăcere, a solicita o nouă acțiune, a cere
un obiect pentru mai mult timp, a face
alegeri, a atrage atenția asupra ceea ce îți
dorește și pentru a arăta afecțiune.
Singurul comportament care nu a fost
achiziționat în acest stadiu este cel de a
solicita un obiect nou.
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Concluzii
Evaluarea preachizițiilor a evidențiat o
bună dezvoltare a motricității grosiere și
fine și a comportamentelor respiratorii
specifice vârstei.
Evaluarea abilităților cognitive cu ajutorul
subscalei aferente Fișei complexe de
evaluare a sugarilor și copiilor mici
spitalizați (elaborată de Carmen CosteaBărluțiu) a evidențiat o dezvoltare
cognitivă optimă în raport cu vârsta.
Evaluarea abilităților socio-emoționale
reflectă o bună reglare emoțională,
datorită atașamentului securizant, al
responsivității, al sensibilității și al
feedback-ului mamei în legătură cu
eficiența strategiilor de comunicare și
relaționare pe care copilul le utilizează.
Evaluarea abilităților perceptiv-auditive
au demonstrat o bună dezvoltare a
limbajului receptiv, dar un nivel mediu al
dezvoltării memoriei și percepției
auditive. C.M. nu reușește să perceapă și
să se implice în actul comunicațional
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atunci când există factori distractori în
jur, nu identifică sunetele aflate la
distanțe mari și înțelege sensul a
aproximativ 35 de cuvinte față de care
manifestă interes.
Evaluarea limbajului oral și al abilităților
de comunicare cu ajutorul celor trei scale
administrate au evidențiat un nivel optim
al dezvoltării acestei arii. C.M. reușește să
redea toate cele șapte vocale ale limbii
române, articulează consoanele”p”, ”t”,
”m”, ”n”, ”l” și ocazional utilizează
structuri silabice prin alăturarea de vocale
și consoane (”ta”, ”ma”, ”pi” etc.). S-a
remarcat și folosirea conștientă a
primelor cuvinte (”mama”, ”tata”, ”papa”,
”apa”, ”adă”, ”Nana”). În dezvoltarea
limbajului lui C.M. consider ca având un
rol esențial răspunsurile semantice
contingente ale mamei la verbalizările
copilului, precum și interacțiunile și
situațiile de joc și explorare realizate cu
ajutorul surorii.
În urma evaluării, profilul de dezvoltare
al lui C.M. este unul specific vârstei. Nu sau înregistrat regrese sau întârzieri
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majore. Pentru exersarea și stimularea
structurilor
perceptiv-auditive
considerate ca fiind mediu dezvoltate
(percepția și memoria auditivă) se
impune necesitatea conceperii unui plan
de intervenție individualizat care să
includă strategii și exerciții ce au drept
scop dezvoltarea și antrenarea abilităților
de detecție, discriminare și identificarea a
sunetelor și a cuvintelor limbii.
Acest plan complex de evaluare a
limbajului, dar și a celorlalte arii ale
dezvoltării specifice vârstei a permis
identificarea timpurie a abilităților slab
dezvoltate și implicit propunerea unui
program de intervenție personalizat
nevoilor subiectului evaluat.
Așadar, acest program de evaluare
timpurie este extrem de util , deoarece
prin intermediul lui se pot identifica
disfuncții chiar și în lipsa prezenței unui
tablou simptomatologic clar definit și se
pot lua măsuri de remediere a căror
eficiență, promptitudine și beneficii se
vor vedea pe termen lung.
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Intervenții psihopedagogice în antrenarea limbajului verbal la elevii cu
dizabilități auditive
Cristina Anca POP 1
Abstract

The purpose of this research was to devellop lexico-semantic skills of preschool children with hearing
disability by creating an intervention program based on stimulating and training verbal language.
This article presents a case study and the results obtained by applying following tests: the PEAMLR,
Crichton Scale, Rey Auditory- Verbal learning test and Webster Scale
Keywords: lexical- semantic skills, hearing disability, Crichton Scale, PEAMLR, Rey

Auditory- Verbal learning test, Webster Scale.

Introducere
Auzul reprezintă unul dintre simţurile
fundamentale ale omului. Alterarea
funcţiei auditive produce tulburări în
comunicarea interumană, iar activitatea şi
relaţiile copilului cu lumea înconjurătoare
sunt puternic afectate.
Pierderea de auz suferită la o vârstă mică
influenţează formarea intelectuală şi
psihologică a copilului. Copilul cu
dizabilitate auditivă nu poate acumula
bagajul de cuvinte necesar vorbirii şi nuşi formează rețelele cognitive necesare
dezvoltării limbajului.
Intervenind de timpuriu, se vor putea
realiza progrese în ceea ce priveşte
organizarea educaţiei auditive, a învăţării
limbajului şi a comunicării, a exersării
cogniţiei şi a întregului potenţial psihic al
copilului.
Efectele dizabilității de auz sunt diferite,
în funcție de vârsta la care a apărut
tabloul de dizabilitate, de particularitățile
psihice ale copilului, de mediul în care
trăiește, de atitudinea celor din jur.
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Formarea limbajului verbal și a abilităților
de comunicare verbală constituie unul
dintre obiectivele fundamentale ale
activității educative și recuperatorii a
copiilor
cu
dizabilitate
auditivă.
Structurarea limbajului este un proces
complex, care se realizează în cadrul
activităților organizate, necesitând o serie
de procedee și strategii specifice.
Activitatea de recuperare și apoi
stimulare, dezvoltare a limbajului implică
tehnici, mijloace, diverse procedee și
forme de acțiune care includ toate
aspectele procesului de comunicare:
înțelegere,
volumul
vocabularului,
dezvoltarea laturii fonologice, semantice,
morfo-sintactice și pragmatice (Bodea
Hațegan, 2015).
Având
în
vedere
toate
aceste
considerente, prin această lucrare ne-am
propus să găsim diferite modalități, să
oferim metode, procedee, mijloace variate
și atractive de terapie, contribuind astfel
la optimizarea procesului recuperatoriu și
implicit al integrării sociale și școlare a
elevilor cu dizabilitate auditivă.
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Aspecte
auditive

generale

ale

dizabilităților

Auzul este simțul prin care se
recepționează lumea sonoră; stimulul
senzațiilor auditive îl constituie undele
sonore, iar senzațiile auditive sunt
rezultatul integrării informaționale în
plan subiectiv a proprietăților specifice
ale
undelor
sonore
(frecvență,
amplitudine și formă). Analizatorul
auditiv deține la unele animale roluri
importante legate de orientarea în spațiu,
de depistarea surselor de hrană și a
pericolelor, iar la om servește în special la
perceperea vorbirii care stă la baza
relațiilor interumane (Popa, 2018 ).
Depistarea și intervenția precoce a
tulburărilor auditive sunt o condiție
fundamentală pentru evoluția ulterioară a
copilului, dat fiind pericolul apariției
mutității, adică neînsușirea limbajului ca
mijloc de comunicare și instrument
operațional al gândirii.
Este o regulă cunoscută în literatura de
specialitate care afirmă că un copil ce
prezintă pierderi mari de auz în primii ani
de viață, fără o protezare precoce,
inevitabil va trece și prin etapa de
nedezvoltare totală a limbajului. De
asemenea, disfuncțiile auditive cu cât
sunt mai grave, cu atât vor influența mai
mult apariția și dezvoltarea normală a
vorbirii, fapt evidențiat prin frecvența
crescută a tulburărilor de vorbire la copiii
cu diferite grade de hipoacuzie (Gherguț,
2013, p. 172).
Gherguț (2005) prezintă următoarele
aspecte semnificative cu privire la
existența unor tulburări la nivelul
auzului:
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Până la 12 luni:
- la 4 luni nu imită sunetele pe care le
emit părinții;
- la 6 luni nu râde;
- la 8-9 luni nu folosește sunete ca să
atragă atenția;
- la 10 luni nu răspunde când este strigat
pe nume;
De la 12 la 18 luni:
- nu întoarce capul ca răspuns la
zgomotele venite din altă cameră;
- nu arată cu degetul ce-și dorește;
- nu imită cuvinte simple (mama, tata,
papa);
- la 18 luni nu pronunță cel puțin șase
cuvinte simple;
De la 19 la 24 de luni
- nu răspunde cu ,,da” sau ,,nu” la
întrebări sau comenzi;
- la 21 de luni nu răspunde la comenzi
simple;
- la 24 de luni nu imită acțiunile și
cuvintele celorlalți;
Copiii cu dizabilitate auditivă, pentru a
recepționa informațiile și pentru a face
față solicitărilor din mediul înconjurător
folosesc canale valide de receptare
senzorială. Lipsa sau alterarea senzațiilor
auditive influențează negativ receptarea
informațiilor din mediul fizic și social
având un impact major în plan cognitiv,
afectiv și socio-comportamental.
Evoluția abilităților cognitive și a
limbajului sunt dependente de etapa
terapiei auditiv-verbale în care se află
persoana cu dizabilitate de auz. Pufan
(1982) identifică următoarele etape:
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 Etapa premergătoare terapiei auditivverbale, în care gândirea și limbajul
operează preponderent cu imagini;
 Etapa începerii terapiei auditiv-verbale
, care implică realizarea gândirii și
limbajului prin imagini și parțial prin
cuvinte;
 Etapa
terapiei
auditiv-verbale
avansate, în care gândirea și limbajul
au caracteristici similare cu cele ale
auzitorilor;

limbajului, evoluție înregistrată de elevi,
ca urmare a aplicării programului de
intervenție;

Pe plan afectiv, copiii diagnosticați cu
dizabilitate auditivă dau dovadă de
imaturitate emoțională, egocentrism,
impulsivitate, inadaptare, rigiditate, lipsă
de inițiativă.

Lotul de participanți la cercetare este
alcătuit din 7 elevi care frecventează
Centrul Școlar de Educație Incluzivă
numărul 2, Sibiu. Dintre aceștia, 2 elevi
sunt în clasa a II a, 2 elevi în clasa a III a și
3 elevi sunt în clasa a IV a ( 6 băieți și o
fată).

Relațiile sociale sunt afectate de
întârzierea
în
învățarea
vorbirii,
adaptarea la condițiile școlii determinând
conduite de izolare, lipsă de interes,
sentimente de inferioritate.

Ipoteza
generală:
Introducerea
programului ,,Învăţăm să comunicăm!’’
conduce la dezvoltarea laturii lexicosemantice a limbajului în contextul
dizabilitaţii auditive.

Lotul de participanți la cercetare

Toți copiii frecventează școala în regim de
internat, plecând acasă la sfârșitul
săptămânii sau în vacanțe.

Pentru copilul cu dizabilitate auditivă,
adaptarea
la
mediul
social
este
condiționată de dezvoltarea unui sistem
de comunicare cu acest mediu. De aceea,
dizabilitatea auditivă și consecințele ei
trebuie
tratate
într-un
cadru
multidisciplinar,
care
să
vizeze
diagnosticul timpuriu, modalități optime
de amplificare, protezare și identificarea
unor strategii de stimulare a limbajului și
comunicării.

Copiii prezintă grade diferite de deficit
auditiv, subiecți cu hipoacuzie severă și
subiecți cu hipoacuzie profundă. Toți
sunt protezați cu aparate retroauriculare.

Metodologia cercetării

a) Standardizate:

Obiectivele cercetării

Proba
de evaluare
a
morfologice în limba română

Evaluarea nivelului de dezvoltare lexicosemantică a limbajului elevilor;
Crearea și aplicarea unui program de
stimulare și antrenare a limbajului verbal;
Înregistrarea evoluției achizițiilor
nivelul
laturii
lexico-semantice
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Ipotezele cercetării

la
a

Cei 7 copii provin atât din familii de
auzitori (5 copii), cât și din familii cu
dizabilitate auditivă (2 copii).

Etapele cercetării
1.





Evaluarea inițială prin
următoarelor probe:

aplicarea

abilităților

Scala de vocabular Crichton
Testul de memorie Rey
Scala Webster

b) Probe nestandardizate:
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Aplicarea unor grile nestandardizate, cu
exerciții de vocabular (cu tematica
materialului
verbal
selectată
din
specificul
activităților
diverse
din
programul zilnic al copilului), definirea
unor cuvinte, sinonime, antonime,
asemănări, înțelegerea unei narațiuni cu
sau fără suport vizual, răspuns la întrebări
și ordonarea logică a imaginilor.
Aplicarea
programului
psihopedagogic
individualizat
,,Învățăm să comunicăm!”, program
cu exerciții pentru dezvoltarea
lexicală și semantică a limbajului.
3. Evaluarea finală prin aplicarea celor
patru probe standardizate și a unor
grile nestandardizate care vizează
dezvoltarea limbajului verbal.
4. Analiza și interpretarea datelor.
2.

Instrumentarul utilizat:

Probe standardizate
Proba
de
evaluare
a
abilităților
morfologice în limba română. Aplicații
psiholingvistice.
PEAMLR a fost elaborată de către Bodea
Hațegan în 2014. Este un instrument care
reunește o serie de aspecte vitale ale
dezvoltării limbajului, aspecte redate prin
categoriile morfologice specifice limbii
române.
Această probă este ușor de utilizat în
contextul
dizabilității
auditive,
în
materialul elaborat fiind incluse doar
cuvinte din masa vocabularului, cuvinte
utilizate frecvent de copii ca urmare a
imperativelor manualelor școlare și a
contextului școlii. Aceste cuvinte sunt
utilizate în manualele școlare din
intervalul claselor I-IV, circumscriind
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vârsta cronologică a copiilor pentru care a
fost elaborat acest instrument de lucru.
Pentru evaluarea capacității de înțelegere
a unor structuri lingvistice care prezintă
un conținut lexical și gramatical au fost
folosite
reprezentări
imagistice
corespondente acestor structuri. Sarcina
subiectului
este
să
identifice
reprezentarea imagistică corespunzătoare
structurii lingvistice date. Opțiunea
acestuia trebuie selectată din patru
variante imagistice posibile.
Fiecare conținut gramatical investigat
este abordat în patru secvențe distincte,
astfel
fiecărui
aspect
gramatical
corespunzându-i patru itemi.
În vederea evaluării laturii morfologice a
limbajului, în limba română, au fost
propuse spre ilustrare 20 de aspecte,
constituite în blocuri morfematice
reprezentative
pentru
problematica
morfologică (Bodea-Hațegan, 2014).
Scala de vocabular Crichton
Scala Crichton este un test verbal de
inteligență generala, elaborat de Raven în
anul 1951, care abordează factorul,, g”
pornind de la factorul major de grup
,,v:ed”.
Acest test se aplică la copii cu vârste între
6-10 ani și constă în sarcina de explicare a
80 de cuvinte grupate în două serii.
Examinarea se desfășoară într-o încăpere
liniștită, în care nu se admite prezența
altor persoane, în afara examinatorului și
a subiectului.
În cadrul limbajului s-au urmărit două
aspecte ale dezvoltării acestuia și anume:
dezvoltarea lexicală și dezvoltarea
semantică. (Anca, 2003, p. 222).
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Testul de memorie Rey
Este un test care măsoară capacitatea de
engramare, stocare și reactualizare. Acest
test a fost conceput de André Rey și este
folosit pentru a evalua capacitatea de
memorare în condiții de dezvoltare tipică,
dar și după diferite traume suferit
(Vrășmaș, Oprea, 2003).
Proba auditiv-verbală Rey explorează
funcția mnezică reliefând capacitatea de
fixare și reproducere a ei.
Testul se desfășoară în 6 faze. Primele 5
faze urmărind memorarea unei serii de 15
cuvinte în 5 repetiții iar a șasea fază
urmărind capacitatea de recunoaștere
dintr-un text a cuvintelor memorate în
fazele anterioare.
Scala Webster
Această scală a fost realizată în scopul
utilizării sale ca parte constituentă a
demersurilor
planificării
învățării.
Permite o monitorizare a procesului de
dezvoltare a copiilor cu dizabilitate
auditivă. Scala a fost aplicată în Marea
Britanie de către profesori și psihologi. Ea
furnizează informații, indiferent de
modul de comunicare utilizat de către
subiectul examinat.

 Enumerarea elementelor unei categorii
(fructe, legume, animale, etc.);
 Definirea noțiunilor (pisica este un
animal; mărul este un fruct);
 Sinonime;
 Antonime;
 Asemănări (prin ce se aseamănă un
câine și o pisică?);
 Înțelegerea unei narațiuni cu sau fără
suport vizual;
 Răspuns la întrebări;
 Ordonarea logică a imaginilor;
 Program pentru dezvoltarea laturii
lexico- semantice a limbajului
Programul terapeutic complex: ,,Învățăm
să comunicăm!” oferă exemple concrete
pentru
dezvoltarea
laturii
lexicosemantice a limbajului copiilor cu
dizabilitate auditivă din clasele I-IV.
S-a desfășurat pe perioada unui an școlar,
în ședințe de 3-4 ori pe săptămână,
individual sau în grupe de 3 elevi, în
vederea formării și consolidării abilităților
lexico-semantice.
Structura programului psihopedagogic

Scala vizează trei domenii principale de
dezvoltare: comunicare, strategii de
învățare și dezvoltarea socio-emoțională
(Anca, 2003).

În cadrul programului psihopedagogic sau urmărit două aspecte ale dezvoltării
limbajului:
dezvoltarea
lexicală
și
dezvoltarea semantică.

În această cercetare am utilizat două
subdomenii ale domeniului comunicarea
și anume: limbajul receptiv și limbajul
expresiv.

Temele propuse în cadrul programului de
intervenție sunt următoarele:

Grile de evaluare nestandardizate
Grilă de evaluare a
semantice a limbajului
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Evaluează aspectele lexico-semantice
cuprinse în programul ,,Învățăm să
comunicăm!”:

laturii

lexico-

Tema 1: Vocabular-material verbal
selectat din specificul activităților diverse
din programul zilnic al copilului.
Tema 2: Definirea noțiunilor
Tema 3: Sinonime
Tema 4: Antonime
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Tema 5: Asemănări
Tema 6: Înțelegerea unei narațiuni cu sau
fără suport vizual
Tema 7: Răspuns la întrebări
Tema 8: Ordonarea logică a imaginilor

Data nașterii: 07.10.2008

Obiectivele
fundamentale
programului de intervenție sunt:

Istoria personală și familială:

ale

 Formarea și dezvoltarea abilităților de
ascultare, a atenției și memoriei
auditive;
 Formarea și dezvoltarea capacității de
înțelegere și utilizare corectă a
semnifica țiilor structurilor verbale orale;
 Dezvoltarea vocabularului;
 Formarea unei pronunții corecte;
 Dezvoltarea capacității de labiolectură;
 Dezvoltarea capacității de înțelegere a
lecturii;
Programul
de
intervenție
psihopedagogică se aplică individual sau
în grupe de 2-3 elevi. Instrucțiunile sunt
prezentate oral și cu ajutorul limbajului
mimico-gestual.
Temele programului sunt însoțite de
imagini suport, iar criteriile selectării și
organizării materialului verbal sunt
stabilite în funcție de frecvența cuvintelor
în limbajul copiilor de vârstă școlară mică
și de tematica activităților din programul
zilnic al copiilor.
În continuare vom prezenta un studiu de
caz pentru a evidenția particularitățile
limbajului verbal și structurarea laturii
lexico- semantice în contextul dizabilității
auditive.
Studiu de caz
Date de identificare:
Numele și prenumele: J. A.
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Sexul: masculin
Diagnostic
audiologic:
neurosenzorială bilaterală

Hipoacuzie

Provine dintr-o familie de hipoacuzici,
legal constituită, cu un climat familial
favorabil. Familia are domiciliul în
Mediaș. Are 3 frați hipoacuzici și doi frați
auzitori, care frecventează școala de
masă.
J. A. a frecventat grădinița Centrului
Școlar de Educație Incluzivă nr. 2 Sibiu,
iar în prezent este elev în clasa a II a în
aceeași unitate de învățământ.
Este protezat
retroauriculare.

bilateral

cu

aparate

În comunicarea cu părinții și colegii
folosește limbajul verbal și limbajul
mimico-gestual.
Este un copil foarte activ, îi place să
comunice cu alte persoane, este glumeț și
jucăuș. Afectivitatea este controlată,
echilibrată, răspunde pozitiv la stimului
de natură afectivă. Este respectuos, harnic
și sociabil.
Experiența educativă
Este școlarizat în cadrul Centrului Școlar
de Educație Incluzivă nr. 2 Sibiu. În
aceeași unitate a frecventat grădinița și
clasele I și a II a în regim de internat.
În cadrul centrului beneficiază de
activități
educative
și
terapii
compensatorii specifice elevilor cu
dizabilități auditive.
Rezultatul investigațiilor
La Proba de evaluare a abilităților
morfologice în limba română, la
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8/73,6

7/64,4

6/55,2

5/46

4/36,8

3/27,6

2/18,4

1/9,2

Nume/Pren
ume
Percentile/
valori

evaluarea inițială subiectul obține 46 de
puncte, ceea ce corespunde percentilului
5.

J.A
.

Tabel 3: Proba de evaluare a abilităților
morfologice în limba română- evaluare
inițială
Subiectul întâmpină dificultăți la nivelul
următoarelor categorii morfologice:
 Categorii morfemice care definesc
verbul (mod, timp,diateză);
 Prepoziții compuse;
 Conjuncții coordonatoare;
 Morfeme derivative;
 Morfeme suprasegmentale;
 Categoriile morfematice care asigură
performanțe crescute sunt:
 Articol;
 Gen;
 Pronume;
 Numeral cardinal;
 Numeral ordinal;
 Morfeme număr;

În vocabularul subiectului predomină
cuvintele cu conținut concret, învățate la
școală.
Copilul explică cuvintele fără a realiza
acordurile gramaticale.
Modul de definire a cuvintelor-exemple:
 ,, hoț- fură oameni ”
 ,, oboseală- pauză, stau”
 ,, eliberează- du-te acasă”
 ,, fulger- plouă, albastru”
Reușește să dea exemple în cazul unor
cuvinte pe care nu le-a putut explica.
Cuvintele explicate verbo-gestual sunt
cele care denumesc stări și sentimente.
Cuvintele pe care nu le cunoaște sunt
cuvinte abstracte : diamante, crud,
recoltă, expediție, distractiv, trudește,
metal.
DEZVOLTAREA SEMANTICĂ:
Din totalul de 80 de cuvinte, subiectul
definește corect 14 cuvinte și recunoaște
18 cuvinte cu ajutor.

Dacă la evaluarea inițială punctajul
obținut era de 46 de puncte și corespunde
percentilului
5,
după
aplicarea
programului
psihopedagogic
de
intervenție, J. A. a obținut 50 de puncte,
ceea ce corespunde percentilului 6.
Scala de vocabular Crichton
DEZVOLTAREA LEXICALĂ:
Din totalul de 80 de cuvinte, 45 sunt
explicate corect, 30 sunt explicate verbal,
10 sunt explicate verbal și gestual, iar 5
cuvinte sunt explicate gestual.
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Grafic 1: Reprezentarea grafică a
cuvintelor explicate de subiect la evaluarea
inițială
Comparând rezultatele după aplicarea
programului de intervenție, se observă
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creșterea numărului de cuvinte explicate
corect, de la 45 la 53, cele explicate verbal
de la 30 la 35, iar cele explicate verbogestual cresc de la 10 la 15 cuvinte, cele
explicate gestual scăzând de la 5 la 3, ceea
ce indică o folosire mai frecventă a
limbajului verbal.
Testul de memorie Rey
La testul de memorie Rey, J. A. a reprodus
corect 29 de cuvinte, a recunoscut corect
12 cuvinte, cuvintele dublate au fost 3, iar
numărul total de cuvinte false a fost 3
(Vrășmaș, Oprea, 2003).
La evaluarea finală, s-a constatat o
creștere
semnificativă,
subiectul
recunoscând corect 14 de cuvinte, iar
numărul cuvintelor dublate și false a
scăzut. Din rezultatele prezentate reiese
că memoria verbală imediată a copilului
s-a îmbunătățit, subiectul reușind să
evoce corect aproape toate cuvintele
repetate de 5 ori.
Scala Webster
REZULTATE
SUBDOME
NII
REC

EVALUARE
INIȚIALĂ
3

EVALUARE
FINALĂ
4

EXP

3

4

Tabel 4: Scala Webster- Evaluare inițială și
finală
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Grafic 2: Rezultatele evaluărilor în etapele
de preintervenție și cea de postintervențieScala Webster
Legendă: REC= limbaj receptiv; EXP=
limbaj expresiv
La subdomeniul limbaj receptiv, subiectul
J. A. se situează în clasa a II a la nivelul 3
de dezvoltare, îndeplinind cerințele a 47
de itemi.
La evaluarea finală, copilul reușește să
treacă la un nivel superior de dezvoltare a
limbajului
receptiv
și
expresiv,
îmbunătățindu-și
capacitatea
de
exprimare verbală.
Nivelele de dezvoltare ale limbajelor
expresiv și receptiv sunt influențate de:
coeficientul de inteligență al subiectului,
resturile de auz și nivelul de demutizare.
Rezultatul programului
psihopedagogică

de

intervenție

Programul
de
intervenție
psihopedagogică a avut ca scop
dezvoltarea laturii lexico-semantice a
limbajului.
Pentru îmbogățirea vocabularului copiilor
cu dizabilitate auditivă s-au folosit
imagini suport despre: animale, legume,
fructe, îmbrăcăminte, mijloace de
transport, meserii și acțiuni.
În cadrul temei 1 din programul de
intervenție putem determina câte cuvinte
denumește, recunoaște sau definește
subiectul. Din totalul de 123 de cuvinte, J.
A. recunoaște 87, denumește 81 și explică
77

Nr.cuvinte
Denumite

Nr.cuvinte
Explicate

EVALUARE
INIȚIALĂ

87

81

77

EVALUARE
FINALĂ

123

123

120

Evaluare

Nr.cuvinte
recunoscute
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Tabelul 5: Tema 1- Vocabular: Cuvinte
recunoscute, denumite și explicate

Grafic 3: Reprezentarea grafică a
cuvintelor recunoscute, denumite și
explicate la evaluările inițială și finală
Legendă: Ev. I.= Evaluare inițială; Ev. F.=
Evaluare finală
La tema 2, subiectul J. A. folosește un stil
telegrafic în încercarea de a explica
cuvintele ( câine- animal, mușcă pe
oameni; curios- spune și mie).
La evaluarea inițială copilul definește 7
din 10 itemi ai probei, întâmpinând
dificultăți
în
definirea
cuvintelor
abstracte , iar la evaluarea finală definește
toți itemii probei.
La proba de sinonime și antonime,
recunoaște 5 cuvinte din 6, iar la
evaluarea
finală,
recunoaște
toate
cuvintele cu același înțeles și toate
cuvintele cu înțeles opus.
Identifică la proba de asemănări 4
categorii din 6, folosind un stil telegrafic,
iar după aplicarea programului de
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intervenție, subiectul recunoaște
categorii din totalul de 6.

5

Înțelege o narațiune fără suport vizual,
răspunzând adecvat la întrebări ( Cine?
Cum? Unde? De ce?), este atent și
identifică personajul principal în etapa de
preintervenție,
iar
în
etapa
de
postintervenție subiectul relatează trei
idei din narațiune și ordonează logic
secvențele povestirii.
J. A. ordonează logic la evaluarea inițială 3
imagini din viața de zi cu zi și exprimă
acțiunile pe care le fac personajele din
imagini, iar la evaluarea finală, subiectul
ordonează logic 4 imagini.
Proba de evaluare din cadrul programului
psihopedagogic de intervenție conține un
total de 126 de puncte care corespund
itemilor care evaluează aspecte lexicale și
semantice.
J.A. se situează la evaluarea inițială între
64 și 88 de puncte, considerat un nivel
mediu, iar după aplicarea programului de
intervenție, depășește 89 de puncte
considerat un nivel înalt, reprezentând
70% .
Rezultatele prezentate mai sus reflectă
faptul că elevul a făcut un progres
semnificativ în dezvoltarea lexicală și
semantică după aplicarea programului
psihopedagogic individualizat.
Motivația și interesul subiectului în
activitățile de învățare, precum și buna
protezare de care beneficiază susțin
eforturile lui în asimilarea vocabularului
și dezvoltarea lexico-semantică.
La toate probele de evaluare copilul
înregistrează o evoluție spre un nivel
superior de dezvoltare.
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Concluzii
Formarea și dezvoltarea limbajului verbal
trebuie să fie unul din obiectivele
fundamentale ale activității educative și
recuperatorii a copiilor cu dizabilitate
auditivă.
Găsirea
modalităților,
procedeelor,
mijloacelor variate și atractive de terapie
con- tribuie la optimizarea procesului
recuperatoriu și implicit la integrarea
socială și școlară a acestora.
Cercetarea ,,Intervenții psihopedagogice
în antrenarea limbajului verbal la elevii cu
dizabilități auditive” propune un model
de program de intervenție și de evaluare,
care se adresează elevilor din clasele I- IV.
Programul psihopedagogic are drept scop
alcătuirea unui program terapeutic
complex pentru dezvoltarea laturii lexicosemantice a limbajului.
Ipoteza cercetării susține că introducerea
programului ,,Învățăm să comunicăm!”
conduce la dezvoltarea laturii lexicosemantice a limbajului în contextul
dizabilității auditive.
În urma analizei comparative a
rezultatelor obținute la evaluarea inițială
și finală, demersul de cercetare propus a
fost confirmat.
Aplicarea programului psihopedagogic a
condus la dezvoltarea laturii lexicosemantice a limbajului. Copiii au făcut
progrese în ceea ce privește utilizarea
cuvintelor și relaționarea imaginii suport
cu cuvântul pronunțat. Progresul în
achiziția vocabularului este notabil,
exprimarea este mai completă, în
comunicare elevii au început să
folosească verbe și adjective, au
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achiziționat un vocabular mai bogat,
înțeles mai bine de către interlocutor.
La informațiile rezultate în urma aplicării
probelor s-au adăugat date legate de
anamneza copiilor, date obținute prin
discuții cu diriginta, educatorul de la
clasă și părinții.
În
urma
aplicării
programului
psihopedagogic se poate concluziona că
nivelul de dezvoltare al laturii lexicosemantice a limbajului este influențat de
tipul și gradul pierderii de auz, de nivelul
demutizării și de nivelul inteligenței
elevilor cu dizabilitate auditivă.
Cea mai bună evoluție au avut-o subiecții
demutizați, care au fost sprijiniți de
familie și au beneficiat de existența unui
mediu
propice
pentru
însușirea
limbajului verbal.
În conceperea programului de intervenție
s-a ținut seama de următoarele aspecte:
Activitățile să se desfășoare într-o formă
atractivă, ludică, pentru obținerea
atenției și colaborării maxime din partea
elevului;
Temele programului sunt însoțite de
imagini suport;
Materialul intuitiv captează interesul
elevului,
activează
participarea
și
facilitează memorarea;
Exercițiile sunt prezentate într-o formă
grafică plăcută, atrăgătoare;
Oferă posibilitatea muncii diferențiate
prin conceperea gradată a exercițiilor;
Verificarea într-o formă dinamică și
structurată a achizițiilor noi dobândite;
Facilitarea unei evaluări permanente a
cunoștințelor dobândite și asigurarea
controlului prin feedback;
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Prin elaborarea acestui program sperăm
că am putut contribui la crearea unui
instrument util pentru a evalua limbajul
verbal și pentru a ajuta copiii cu
dizabilități auditive să-și dezvolte
abilitățile lexico-semantice oferindu-le
astfel șansele unei integrări educaționale
și sociale adecvate.
Studiul realizat în vederea identificării
achizițiilor lexico-semantice prezintă o
serie de limite: numărul redus al
participanților la cercetare și timpul scurt
de aplicare al programului.
Se propune ca într-o cercetare viitoare să
fie conduse studii care să surprindă
laturile sintactică și pragmatică ale
limbajului în contextul dizabilității
auditive.
În perspectivă se poate aplica programul
unui număr mai mare de copii, din clasele
V- VIII.
Includerea în procesul instructiv-educativ
a programelor pentru dezvoltarea
limbajului
verbal,
diagnosticarea
timpurie,
corectitudinea
protezării,
sprijinul familiei, asigură o dezvoltare cât
mai aproape de normal, ceea ce va
permite o mai bună integrare școlară și
socială a elevilor cu dizabilități auditive.
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Specificul dezvoltării abilităților de comunicare pragmatică în contextul
dizabilității intelectuale
Nona BĂDESCU-FETCHE 1
Abstract
This article presents a case study regarding Down syndrome and the difficulties that appear due to pragmatic
communication disorder in the day to day life of persons with Down syndrome. Having difficulties in the area
of pragmatic communication suggests the lack of functional communication, with impact on an individuals
social life, human interractions, establishing and maintaining significant relationships, along with having
difficulties in understanding speech, waiting for one`s turn, listening, starting, maintaining or ending a
conversation.
Through specific speech therapy interventions, we can see in this case study how pragmatic communication
can be trained by focusing on communication skills, articulation and pronuntiation exercises, with
significant impact on the individuals self-esteem issues and the diminuation of dezadaptative behaviours
characteristic to Down Syndrom
Keywords: pragmatic communication disorder, Down syndrome, intellectual disability,

speech and language therapy, case study

Delimitări teoretice
Abilitățile pragmatice fac referire la trei
aspecte: actul vorbirii, comunicarea
referențială
și
componenta
conversațională. În cazul copiilor cu
dizabilitate intelectuală, apar deficiențe la
nivelul înțelegerii actului vorbirii. Se
impune
detalierea
și
explicarea
secvențelor necesare de parcurs în
vederea îndeplinirii unei sarcini. În ciuda
rigidității conversaționale, studiile de
specialitate arată că este nevoie de o
perioadă de acomodare, după care copiii
devin comunicativi, chiar intruzivi.
Din
perspectiva
competențelor
conversaționale, atenția se impune a fi
focalizată pe mediul și persoanele cu care
se
interacționează.
Competența
conversațională face referire la regulile de
comunicare, adică vorbirea pe rând,
ascultarea, așteptarea rândului la replică,
respectarea temei de discuție etc. Copiii
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cu dizabilitate intelectuală au dificultăți
în a-și aștepta rândul la replică,
manifestând tendința de a vorbi unii
peste alții, nealocând timp pentru
încheierea replicilor. De asemenea, se
face remarcată absența unui aport
semnificativ la discuție, evidențiate prin
replici scurte, fără a fi aduse informații
noi topicii derulate. Persoanele cu
dizabilitate intelectuală nu reușesc să
clarifice un cuvânt neînțeles, o sintagmă.
Neatrăgând
atenția
interlocutorului
asupra existenței unei neînțelegeri în
comunicare; deficitele în comunicarea
verbală sunt o caracteristică definitorie a
dizabilității intelectuale (Kuder, 1997, p.
92-98). Pe fondul caracteristicilor de
dezvoltare a limbajului și comunicării în
contextul dizabilității intelectuale, este
evidentă întârzierea în achiziția și
dezvoltarea abilităților de comunicare
pragmatică.
Copiii
cu
dizabilitate
intelectuală parcurg aceleași etape de
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dezvoltare, dar într-un ritm mult mai
lent.
Tulburările la nivelul abilităților de
comunicare
pragmatică
presupun
îngrădiri funcționale al procesului de
comunicare, cu impact asupra participării
și implicării în viața socială și în
dezvoltarea relațiilor sociale. La nivelul
vieții cotidiene, se evidențiază izolarea
socială ca o consecință a evitării
interacțiunilor sociale. În lipsa unor
intervenții specifice, aceste dificultăți se
mențin până la vârsta adultă, având
implicații
asupra
modelării
comportamentului.
Pragmatica
este
definită ca fiind studiul folosirii
limbajului într-un context dat, cu
interlocutori-ascultători, în situații reale.
Astfel, în dezvoltarea funcției pragmatice,
trebuie să se țină cont de trei aspecte
caracterizate
de
o
relație
de
interdependență
cu
contextul
de
comunicare:
antrenarea
funcției
comunicative (capacitatea copilului de a
exprima
intenția,
manifestând
un
comportament comunicațional), oferirea
unui răspuns la comunicare (reacția și
înțelegerea comunicării) și participarea la
interacțiune și conversație (participarea
activă la interacțiunile sociale, respectând
regulile de comunicare). (Leinonen, 2000)
Copiii cu dizabilitate intelectuală prezintă
similarități în dezvoltarea funcțiilor
comunicative. Asemeni copiilor tipici,
folosesc în primele 9 luni de viață
privirea, plânsul și vocalizările fără o
intenție comunicativă specifică. Abia
după 9 luni, apar primele diferențe,
manifestate printr-o lipsă a inițiativei în
exprimare. Totodată încep să se facă
remarcate
primele
întârzieri
în
dezvoltarea psihomotorie a copilului. În
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lipsa unor intervenții specifice, după
vârsta de 18 luni se remarcă decalajul în
dezvoltarea
funcției
comunicative.
Verbalizarea nu atinge pragul vârstei
cronologice, fiind remarcate dificultăți în
exprimarea emoțiilor sau a nevoilor. Prin
implicarea în programe de recuperare,
copiii cu dizabilitate intelectuală pot
deprinde competențe specifice funcției
comunicative pentru utilizarea limbajului
în vederea povestirii evenimentelor din
trecut și a unor întâmplări scurte. Cu
toate
acestea,
povestirile
vor
fi
caracterizate de o slabă orientare spațiotemporală, cu dificultăți în urmărirea
firului narativ. Totodată se observă o
abilitate crescută pentru negociere și
pentru exprimarea unor emoții de bază,
având ca finalitate atragerea și susținerea
atenției adulților, însă fără a iniția
conversația sau a adapta discursul la
nevoile
interlocutorului.
Funcțiile
complexe ale limbajului rămân la un nivel
precar de dezvoltare. Comportamentul
comunicațional
al
copilului
cu
dizabilitate intelectuală urmează un
parcurs sinuos al dezvoltării. Dacă
primele luni de viață nu sunt
problematice, pe măsură ce cresc copiii
nu sunt implicați în jocuri ritualizate care
presupun alternarea și așteptarea dintre
roluri. Se observă totuși capacitatea de a
încheia o interacțiune prin gesturi sau
mimică, precum și capacitatea de a
răspunde prin lalație sau gesticulare.
Problematica
abilităților specificului
structurării abilităților pragmatice în
contextul dizabilității intelectuale va fi
ilustrată printr-un studiu de caz.
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Studiu de caz

Date amamnestice
Numele și prenumele: O. M.
Sex: masculin
Data și locul nașterii: 11.04.2004, Baia
Mare
Diagnostic medical
Sindrom Down, dizabilitate intelectuală
ușoară, tulburare de limbaj în contextul
sindromului Down – retard al limbajului
expresiv.
Evaluare psihologică
eficiența activității cognitive se află la
nivelul dizabilității intelectuale ușoare, cu
un IQ de 50. Sunt prezente tulburările
instrumentale,
deficitul
atențional,
comportamentele agresive, imaturitatea
afectiv-comportamentală
secundare
sindromului Down.
Data familiale
O. face parte dintr-o familie organizată,
formată din 4 membri. Este cel de-al
doilea copil al familiei, primul copil fiind
elev la liceu. Sarcina a decurs fără
probleme, nașterea a fost realizată la
termen. Situația socio-economică a
familiei este satisfăcătoare. Locuința
familiei este reprezentată de un
apartament cu 3 camere, bucătărie și baie,
proprietate personală. Fiecare copil al
familiei are camera lui. Mama este
asistent maternal, iar tatăl lucrează în
domeniul
construcțiilor.
Veniturile
familiei însumează indemnizația de
asistent maternal a mamei, salariul tatălui
și alocațiile copiilor. Climatul familial este
armonios, suportiv. Atitudinea familiei
față de O. este una hiperprotectivă și
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lipsită de constanță în stabilirea și
respectarea unor reguli și consecințe.
Traseu educațional: O. frecventează de la
vârsta de 3 ani aceeași instituție de
învățământ. Pe parcursul școlarizării, a
fost integrat în clase de elevi cu același
diagnostic medical și profil de dezvoltare
similar. Este relevant faptul că pe
parcursul anilor de școlaritate, colectivul
de elevi nu a suferit modificări.

Evaluarea inițială
Evaluarea inițială are rolul de a furniza
date de referință cu privire la profilul de
dezvoltare a limbajului și comunicării a
copilului, date folosite ulterior în
întocmirea planului de intervenție
personalizat. De asemenea, permite
realizarea
unei
comparații
pentru
evidențierea evoluției elevului.
Au fost folosite următoarele instrumente
de evaluare: grila de comunicare din Scala
de dezvoltare psihomotrică Portage și
grila de comunicare din Scala Webster.
De asemenea, a fost realizat profilul de
dezvoltare a comportamentului verbal
prin Modelul Cercurilor, iar cu sprijinul
mamei a fost conturat Profilul Abilităților
Pragmatice de Comunicare în viața de zi
cu zi la copii școlari.
Din cadrul scalei Webster, au fost aplicate
subscalele Limbaj pragmatic: comunicare
funcțională (FUN), Interacțiuni: strategii
preverbale de comunicare (INT), Limbaj
receptiv (REC), Limbaj Expresiv (EXP),
Claritatea limbajului (CLA). ( Anca, 2003)
Informațiile obținute au fost completate
de datele obținute din fișa logopedică și
fișa psihologică a elevului.
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Rezultatele evaluării inițiale
Rezultatele obținute în urma aplicării
Scalei de dezvoltare psihomotrică
Portage:
 O. parcurge subscala de Limbaj până
la itemul 54.
 Rezultatele obținute în urma aplicării
scalei Webster:
 Subscala
Limbaj
Pragmatic:
comunicare funcțională (FUN): O. a
evoluat până la itemul 41.
 Subscala Interacțiuni: strategii preverbale de comunicare (INT): O. a
parcurs scala până la itemul 28.
 Subscala Limbaj receptiv (REC):
parcurge itemii până la itemul 53.
 Subscala Limbaj expresiv (EXP): itemii
sunt parcurși până la itemul 27.
 Subscala Claritatea Limbajului (CLA):
evoluază până la itemul 31.

Profil de dezvoltare al limbajului și
comunicării
Vorbirea este caracterizată de prezența
tulburărilor de pronunție și articulație la
nivelul fonemelor r și l și la nivelul č și ğ.
Sunetele sunt emise corect izolat, dar nu
sunt fixate și consolidate în vorbirea
curentă. În momentul în care i se atrage
atenția asupra modului de pronunție a
cuvintelor, elevul se autocorectează.
Elevul este comunicativ într-un mod
selectiv. Prezintă inițiativă doar în
preajma persoanelor apropiate, atât
adulți, cât și copii. Își spune numele
întreg corect. Vârsta o poate comunica
atât verbal, cât și cu ajutorul degetelor. În
vorbirea curentă, nu își folosește numele,
cât pronumele eu sau formele mie, al
meu.
Analiza rezultatelor evaluării a limbajului
cu Scala Portage indică o vârstă a
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limbajului de aproximativ 3,5 ani.
Folosește în exprimare propoziții formate
din maxim 4 cuvinte. Răspunde la
întrebări de tipul „ Ce face?”, „Ce este?”,
„Cine?”. Recunoaște pluralul cuvintelor și
modul de exprimare al posesiei. Folosește
verbe la timpul trecut și prezent. Are
dificultăți în folosirea timpului viitor sau
în raportarea la evenimente viitoare.
Poate să descrie obiectele familiare sau să
le recunoască după anumite caracteristici
indicate. Își poate concentra atenția
aproximativ 5 minute atunci când i se
citește o poveste, iar ulterior are
dificultăți în redarea ei verbală. Poate
reda conținutul poveștii cu ajutorul
imaginilor fără a întâmpina dificultăți
majore. Îndeplinește o serie de comenzi
care nu sunt corelate între ele.
În timpul vorbirii, reușește să își
controleze volumul vocii. Nu prezintă o
mutație a vocii sau tulburări la nivelul
acesteia. Vorbirea prezintă inflexiuni
specifice contextului. De asemenea, este
prezentă utilizarea eronată a formelor
articolului hotărât și nehotărât, respectiv
folosirea corectă a genului feminin și
masculin.
Rezultatele obținute în urma aplicării
subscalei de limbaj din cadrul scalei
Webster confirmă participarea sa ca
vorbitor și receptor în activitatea de
comunicare, prin parcurgerea itemilor
bornă din cadrul domeniilor de evaluare.
Elevul susține conversații de aproximativ
10 replici cu copii sau adulți atâta timp
cât este respectată o temă de interes
pentru el. Are tendința de a glumi sau a
face farse atât pe seama colegilor din
clasă, cât și pe cea a profesorilor.
Vorbește la telefon cu persoanele
semnificative. Pe parcursul conversației
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caută și menține contactul vizual cu
interlocutorul. Dacă se supără, are
tendința de a pedepsi interlocutorul prin
refuzarea contactului vizual- se întoarce
cu spatele și folosește gesturi. Este atent
la schimburile de replici dintre adulți pe
durata unei conversații. Dacă se
plictisește
pe
durata
conversației
adulților, atrage atenția asupra sa prin
gesturi. Evită inițierea unei conversații cu
persoane nefamiliale, în absența unei
persoane semnificative.
Limbajul receptiv este mai dezvoltat
decât limbajul expresiv. Înțelege o gamă
largă de propoziții complexe. Răspunde
adecvat la propoziții simple referitoare la
un context care nu este apropiat. Înțelege
referințele la timp, indicate prin timpurile
verbale chiar dacă nu le folosește corect
în vorbirea curentă. Înțelege propoziții
legate prin pentru că.
Limbajul expresiv este caracterizat de
producerea corectă a unei suite de
structuri care fac referire la context și la
evenimentele trecute. Folosește în vorbire
forme negative prescurtate, pluralul și
pronume. Face afirmații cu trei elemente
principale de referință pentru aici și acum
(ex: Ana bea apă.). Folosește forme de
întrebări fără a inversa subiectul cu
predicatul.
Claritatea limbajului în conversație este
nesatisfăcătoare- limbajul lui O. este greu
inteligibil unei persoane străine. Pe
fondul dorinței de a spune cât mai multe
lucruri în timpul discuțiilor, O. prezintă
tendința de a repeta primele silabe din
cuvânt și nu articulează corect toate
sunetele.
Numărul
cuvintele
clar
identificabile este redus, fiind inteligibile
cuvintele monosilabice și bisilabice. Se
autocorectează dacă i se atrage atenția.
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Vorbirea este în întregime clară adulților
familiari, atunci când copilul nu se referă
la contextul imediat al discuției.
Profilul Abilităților Pragmatice de
Comunicare (Dewart, 1995) în viața de zi
cu zi la copiii școlari a fost completat cu
sprijinul mamei. Sunt enumerate astfel
abilitățile copilului privind funcțiile
comunicării, feedback-ul, interacțiunea și
comunicarea socială și diversitatea
contextuală. În vederea direcționării
atenției spre sine sau spre alte
persoane/evenimente, O. vocalizează și
vorbește
efectiv
despre
acel
eveniment/persoană. Solicitările sunt
formulate, de asemenea verbal, cerând și
oferind lămuriri și clarificări. În cazul
unor noțiuni abstracte sau a unei
solicitări de a explica ceva concret, O.
oferă informații inexacte și dezorganizate.
Abilitățile narative nu sunt dezvoltate,
secvențele prezentate fiind neclare și
fragmentate, exprimate prin cuvinte
izolate și gesturi. Emoțiile sunt exprimate
la nivel comportamental, fiind prezente
dificultăți în explicarea modului în care se
simte și de ce. Pentru a i se atrage atenția,
este suficientă atingerea sau enunțarea
numelui. În cazul solicitărilor indirecte,
elevul decodifică mesajul ad literam și
prezintă dificultăți în îndeplinirea
sarcinii. Nu înțelege expresiile și
structurile ideomatice. O. nu prezintă
tendința de a negocia- dacă nu i se face pe
plac, renunță și se retrage.
Sub aspectul interacțiunii și comunicării
sociale, O. manifestă interes pentru
interacțiune doar cu copiii și adulții
cunoscuți.
Reușește
să
mențină
interacțiunea atâta timp cât este păstrat
un subiect de interes. Nu reușește să ofere
o imagine de ansamblu completă asupra

RRTTLC 2018
unei situații. În cazul în care apare un
blocaj în timpul conversației, are tendința
de a se preface că este vina
interlocutorului. O conversație o încheie
într-un mod brusc, brutal- se întoarce cu
spatele și pleacă.
Sub aspectul diversității contextuale, O.
preferă să vorbească cu persoanele
cunoscute, deși se simte bine când
vorbește cu oricine. Este mult mai
comunicativ în spațiul familiar al casei

decât la școală sau într-un grup de copii.
Temele de discuție sunt variate. În timpul
jocului, are tendința de a organiza grupul
de copii. O. respectă regulile sociale
(salutul, spune Te rog și Mulțumesc) în
funcție de dispoziția sa emoțională la
momentul dat.
Profilul comportamentului verbal realizat
prin Metoda Cercurilor (Bodea Hațegan,
2016) este redat în figura 11:

Figura 1 - Studiu de caz I – Metoda cercurilor
Program de intervenție

contextele de desfășurare au fost variate,
urmărindu-se
generalizarea
noilor
achiziții. Ritmul încet de învățare, nivelul
redus de dezvoltare al limbajului și
capacitatea de concentrare deficitară ale
lui O., au condus la focalizarea atenției
asupra comportamentelor de bază din
fiecare arie.

Programul de intervenție este structurat
în baza evaluării inițiale realizate, precum
și a intereselor elevului. Obiectivele au
fost propuse pe o perioadă de 12
săptămâni. Activitățile desfășurate cu O.
sunt descrise în planul general de
dezvoltare și au fost dezvoltate în baza
obiectivelor de mai jos. Mediile și
Tabel 19 . Obiectivele planului de intervenție pentru O. M.
Arii de intervenție
Limbaj
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Obiective
- creșterea inteligibilității vorbirii;
- reducerea tendinței de a omite cuvinte din cadrul
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Comunicare

propozițiilor;
-realizarea de afirmații formate din 4 elemente.
- dezvoltarea volumului vocabularului;
-folosirea propozițiilor compuse în comunicare;
-dezvoltarea comportamentelor preintenționale de
comunicare;
-dezvoltarea abilităților de interacțiune socială;
-susținerea unei conversații cu persoane
nesemnificative.

Activitățile desfășurate au avut caracter
ludic, fiind organizate sub forma unor
jocuri de rol. Elevului i s-a oferit
posibilitatea de a alege exercițiile și
ordinea de parcurgere a acestora, din
cauza nivelului crescut de rezistență și
lipsă a motivației. Ca metode de predare
au fost folosite explicația, demonstrația și
exercițiul. Utilizarea prompterilor verbali
a fost diminuată treptat spre finalul
perioadei de intervenție.
Evaluarea finală
În cadrul evaluării finale, au fost utilizate
aceleași instrumente de evaluare. Analiza
datelor indică o îmbunătățire în ariile de
dezvoltare a comunicării și limbajului.
Rezultatele obținute în urma aplicării
Scalei de dezvoltare psihomotrică
Portage:
 O. parcurge subscala de Limbaj până
la itemul 63.
 Rezultatele obținute în urma aplicării
scalei Webster:
 Subscala
Limbaj
Pragmatic:
comunicare funcțională (FUN): O. a
evoluat până la itemul 43.
 Subscala Interacțiuni: strategii preverbale de comunicare (INT): O. a
parcurs scala până la itemul 29.
 Subscala Limbaj receptiv (REC):
parcurge itemii până la 54.
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 Subscala Limbaj expresiv (EXP): itemii
sunt parcurși până la 30.
 Subscala Claritatea Limbajului (CLA):
evoluează până la itemul 33.
Sub aspectul comunicării funcționale, se
observă tendința de a iniția și susține o
conversație cu alte persoane, fapt
nerealizat înainte de intervenție. O. dă
dovadă de mai multa încredere în
abilitățile proprii de comunicare și caută
să inițieze o discuție cu persoane mai
puțin familiare din școală. De asemenea,
inițiază dialoguri folosind o gamă largă de
funcții- întreabă și răspunde la întrebări,
își așteaptă rândul la replică, susține
interacțiunea prin contact vizual și
replici, atât verbale, cât și nonverbale.
La nivelul limbajului receptiv, se
evidențiază capacitatea de a urmări o
conversație care nu vizează obiecte
concrete sau din imediată apropiere.
La nivelul limbajului expresiv și a
clarității limbajului se remarcă o creștere
a inteligibilității vorbirii. O. acordă mai o
mare atenție modului de a articula
cuvinte. O. înțelege ca persoanele din jur
îl înțeleg mai bine când el „este atent la
cum vorbește”.
Deși în urma intervenției s-au înregistrat
progrese la nivelul abilităților de
comunicare
pragmatică,
profilul
comportamentului verbal ilustrat prin
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metoda cercurilor nu se diferențiază
grafic față de graficul obținut în evaluarea
inițială. Comportamentele verbale au fost
achiziționate,
consolidate,
însă
sensibilitatea instrumentului nu cuprinde
aceste aspecte.
Profilul
abilităților
pragmatice
de
comunicare în viața de zi cu zi la copiii
școlari surprinde evoluția elevului în
privința modului în care comunică și a
modului în care susține o conversație. O.
manifestă interes pentru interacțiune,
ascultând și răspunzând mai multor copii,
participând
în
egală
măsură
în
conversație. Încearcă să depășească
blocajele apărute în conversație, reușește
să își aștepte rândul la replică, numărul
întreruperilor interlocutorului scăzând.
O. încearcă însă să schimbe tema
discuției cu o temă care îl interesează sau
despre care poate vorbi cu lejeritate.
Conversația o încheie brusc, dar își ia la
revedere de la interlocutor, spre
deosebire de modalitatea precedentă
inadecvată de întrerupere a conversației.
Concluzii
O. a frecventat întâlnirile de lucru
stabilite în cadrul intervenției. Exercițiile
din cadrul programului de intervenție au
contribuit la dezvoltarea unor deprinderi
de comunicare, limitate însă de
tulburarea de pronunție si articulație,
precum și de lipsa obedienței și a
nivelului crescut de încăpățânare.
Progrese semnificative s-au înregistrat în
sfera stimei de sine. O. prezintă mai
multă încredere în capacitatea sa de a se
exprima și de a se face înțeles.
Pentru operaționalizarea și consolidarea
deprinderilor dobândite este necesară
consilierea și stabilirea unui strâns raport
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de colaborare cu familia. Elevul are
abilitățile necesare, dar are nevoie și de
contextul de a-și dezvolta independența,
de a relaționa cu mediul înconjurător,
fără a avea familia ca intermediar. Este
important ca familia să înțeleagă că
supraprotejarea copilului nu facilitează
procesul de dezvoltare și recuperare.
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Particularități ale limbajului oral la elevii cu dizabilități intelectuale
Maria POP 1
Abstract
This article studies the particularities of spoken language in students with intellectual disabilities and the
importance of a complex language assessment in order to structure a personalized intervention program for
speech and language therapy. Hereby language is being evaluated in all its aspects: phonetic, phonological,
morphological, semantic and syntactic.
Personalized intervention programs will be structured depending on the results obtained at the tests, the
individual particularities of the children and the type and severity of intellectual disability. The personalized
intervention program is the basis of speech and language therapy

Keywords: intellectual disability, personalized intervention program, speech and language
therapy, language disorders, multidimensional language assessment.

Aspecte teoretice
Limbajul este un instrument esențial „în
comunicare, în exprimarea emoțională, în
evocarea
experiențelor
trecute
și
prefigurarea
experiențelor
viitoare,
precum și în conferirea de sens realității
percepute și realităților construite”
(Roșan, 2016, p. 11).
Comunicarea este foarte importantă în
viața socială și personală, mai ales în
cadrul copiilor cu dizabilitate intelectuală
care au nevoie de acceptare din partea
celor din jur. Limbajul este într-o relație
strânsă cu gândirea și cu dezvoltarea
intelectuală. Afectarea limbajului, sub
toate aspectele lui, depinde în mare
măsură și de gradul de afectare al
intelectului, de gradul dizabilității
intelectuale. La copiii cu dizabilitate
intelectuală ușoară, limbajul se dezvoltă
cu întârziere sub toate aspectele lui:
vocabularul este mai sărac; substantivele
sunt cele care predomină iar verbele sunt
în număr mai mic; propozițiile și frazele
au o construcție defectuoasă; apar
dificultăți în însușirea limbajului scris. . (

44

Gherghuț, 2013 )La cei cu dizabilitate
intelectuală moderată și severă, limbajul
este
însușit
de
majoritatea
dar
vocabularul este foarte sărac, vorbirea
imperfectă, plină de agramatisme,
prezintă frecvente tulburări de pronunție
a sunetelor iar inteligibilitatea limbajului
este redusă. Copiii cu dizabilitate
intelectuală profundă prezintă uneori
imposibilitatea de a comunica prin
limbaj.
Cu privire la latura fonetico – fonologică a
limbajului, putem spune că dezvoltarea
sistemului
fonetic
la copilul cu
dizabilitate intelectuală urmează același
curs, aceleași etape ca și la copilul valid.
Singura
diferență
este
aceea
a
momentului achiziției și dezvoltării
aspectelor fonetice. La copilul cu
dizabilitate intelectuală apar întâi
fonemele vocalice anterioare și centrale și
abia apoi apar cele vocalice posterioare.
Probleme
apar
la
achiziționarea
fricativelor ( s,z, ș, j ) și a grupurilor de
sunete/litere che și chi. Evoluția generală
a limbajului este asemănătoare cu cea a
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copilului valid în ceea ce privește odinea
achiziției fonemelor: vocale – semivocale
– consoane oclusive – consoane nazale –
consoane constrictive (Hațegan, 2011 ).
Inteligibilitatea vorbirii copilului cu
dizabilitate intelectuală este grav afectată
în cazul unei articulări deficitare, erorile
articulatorii frecvent întâlnite la cei cu
dizabilitate intelectuală fiind: modificarea
particularităților articulatorii, reducerea
grupurilor
consonantice,
omisiuni,
substituții, simplificarea fonemelor dintrun cuvânt, asimilarea. În ceea ce privește
dezvoltarea auzului fonematic la copiii cu
dizabilitate intelectuală, aceasta rămâne
redusă și incompletă, fonemele sau
combinațiile acestora mai dificil de
produs
în
plan
articulatoriu
neproducându-se și punându-și amprenta
asupra clarității vorbirii care rămâne
inferioară comparativ cu cea a copiilor
valizi ( Hațegan, 2011).
Latura morfologică a limbajului prezintă
și ea o serie de particularități la copiii cu
dizabilitate intelectuală. Copilul cu
dizabilitate intelectuală își însușește
morfemele mult mai târziu decât cel valid
care și le însușește între 3 și 10 ani. Există
o întârziere considerabilă și dificultăți
însemnate în ceea ce privește capacitatea
de utilizare a prepozițiilor. Părțile de
vorbire sunt deficitare de asemenea,
verbul fiind destul de problematic. Mari
probleme
întâmpină
copilul
cu
dizabilitate intelectuală în învățarea și
folosirea morfemelor, mai ales sub
aspectele de gen, număr, acord în gen și
număr, declinările, flexiunea verbală în
timpul
conjugării.
Dezvoltarea
gramaticală la cei cu dizabilitate
intelectuală nu este completă niciodată.
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Cu privire la latura semantică a
limbajului,
copiii
cu
dizabilitate
intelectuală mai întâi achiziționează
cuvintele sociale și cuvintele care
denumesc și abia apoi cele relaționale
(Hațegan, 2011). În înțelegerea limbajului
verbal, a conținuturilor concrete sunt
similarități între copilul valid și cel cu
dizabilitate intelectuală, lucru care nu se
păstrează ți la conținuturile abstracte.
Conform unor cercetări de specialitate se
observă un deficit și în configurarea
paradigmelor lexicale și gramaticale,
stimularea contextuală, concretă fiind
singura care poate asigura dezvoltarea
comunicării la acești copii (Hațegan,
2011).
Din punct de vedere sintactic, copiii cu
dizabilitate intelectuală nu folosesc
structuri lingvistice complexe, raporturile
sintactice de subordonare sau de
coordonare fiind mult mai puțin întâlnite
în limbajul lor, comparativ cu valizii.
Structurarea sintactică a vorbirii copiilor
cu dizabilitate intelectuală este una
simplă, exprimarea fiind telegrafică,
monotonă, caracterizată de un ritm
sacadat, fără intonație.
Particularitățile limbajului la copiii cu
dizabilitate intelectuală se răsfrâng și
asupra laturii pragmatice a acestuia. ”
Capacitatea de comunicare contextuală,
funcțională, a copilului cu deficiență
mintală este una crescută, chiar dacă
uneori non – verbalul primează sau chiar
dacă ponderea non – verbalului este mai
crescută decât cea a verbalului la vârsta în
care situația este diferită, în cazul
copilului valid.” (Hațegan, 2011, p. 85).
Latura pragmatică a comunicării la copiii
cu
dizabilitate
intelectuală
se
structurează similar cu cea a copiilor
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valizi, cu nuanțări de la subiect la subiect
și de la o situație de comunicare la alta.(
Hațegan, 2011 )
Tulburările prezente la nivelul limbajului
se transmit în procesul de comunicare și
are implicații importante asupra tuturor
proceselor cognitive chiar și asupra
structurării personalității. Corectarea
tulburărilor de limbaj la copiii cu
dizabilitate intelectuală este foarte
importantă mai ales pentru integrarea lui
în viața socială, școlară, pentru o
dezvoltare armonioasă a personalității.
Metodologia cercetării

Obiective generale ale cercetării:
Examinarea limbajului din
mai multor laturi (foneticosemantică
,morfologică,
pragmatică) la elevii cu
intelectuală cuprinși în
participanți la studiu.

perspectiva
fonologică,
sintactică,
dizabilitate
lotul de

Structurarea unui plan de intervenție
personalizat
bazat
pe
evaluarea
multidimensională a limbajului pentru
elevii cu dizabilitate intelectuală cuprinși
în lotul de participanți la studiu.

Obiective specifice ale cercetării
Evaluarea
pronunției
sunetelor
și
depistarea sunetelor afectate la elevii cu
dizabilitate intelectuală cuprinși în lotul
de participanți la studiu.
Evaluarea abilităților morfologice la elevii
cu dizabilitate intelectuală cuprinși în
lotul de participanți la studiu.

Ipoteza cercetării
Dacă se va structura un plan de
intervenție personalizat pe baza evaluării
multidimensionale limbajului, atunci se
poate ajunge la reducerea tulburărilor de
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pronunție și îmbunătățirea abilității de
comunicare la elevii cu dizabilitate
intelectuală cuprinși în lotul de
participanți la studiu.
Descrierea lotului de participanți la
studiu
Elevii participanți la studiu sunt 5 elevi în
clasa a II-a, cu vârste cuprinse între 9 și 11
ani, trei băieți și două fete. Ei urmează
cursurile unui centru școlar de educație
incluzivă. Dintre participanții la studiu,
trei au dizabilitate intelectuală ușoară,
unul
are
dizabilitate
intelectuală
moderată și unul severă. Toți prezintă
tulburări de pronunție și tulburări lexicografice.

Descrierea instrumentarului utilizat
„Pași prin lumea sunetelor”
Aplicația ”Pași prin lumea sunetelor!” este
un instrument elaborat de Carolina Bodea
– Hațegan și Dorina Talaș, cu sprijinul
Cochlear România și al ASTTLR (
Asociația
Specialiștilor
în
Terapia
Tulburărilor de Limbaj). Aplicația
cuprinde o serie de imagini reprezentând
cuvinte în care fiecare sunet al limbii
române este localizat în cele trei poziții:
inițială, mediană și finală. Excepție face
sunetul ”ă” care este prezentat doar în
poziție mediană și finală și sunetele ”â/î ”
care sunt prezentate doar în poziție
inițială și mediană. Sunt reunite în cadrul
aplicației o serie de 79 de cuvinte și
imagini prin care se poate realiza
evaluarea abilităților articulatorii ale
subiectului, precum și notarea pronunției
corecte, a omisiunii, a distorsiunii sau a
substituirii sunetului țintă.
Proba
de
evaluare
a
abilităților
morfologice în limba română – PEAMLR
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Proba
de evaluare
a abilităților
morfologice în limba română este un
instrument psihopedagogic elaborat de
către Carolina Bodea – Hațegan (2014) și
are ca scop investigarea abilităților de
receptare a categoriilor morfologice în
limba română. Proba poate fi utilizată
atât în condiții de validitate cât și în
condiții patologice ca: dificultățile de
învățare, dizabilitatea intelectuală (
ușoară și moderată ), dizabilitate auditivă
(severă și profundă)( Bodea - Hațegan,
2014 ).
Proba este construită având la bază
douăzeci de blocuri morfemice. Proba
conține 92 de itemi, câte 4 pentru fiecare
aspect gramatical evaluat, cu excepția
diatezei, timpului și gradelor de
comparație de la adverb, morfemele
derivate care sunt alcătuite din 5 itemi; și
a clasei omofonelor care are 12 itemi.
Fiecare item are patru imagini din care
numai una este reprezentativă pentru
enunțul prezentat. Subiectul are sarcina
să identifice imaginea corespunzătoare
structurii lingvistice date dintre cele
patru imagini. Pentru fiecare alegere
corectă subiectul este notat cu 1 punct iar
pentru una greșită cu 0 puncte în fișa de
cotare.
Rezultatele
finale
sunt
confruntate apoi cu etalonul pentru
vârsta și tipul de dizabilitate al
subiectului.
Proba Crichton
Proba Crichton este compusă din două
serii de cuvinte, fiecare conținând câte 40
de cuvinte. Sarcina copilului este aceea de
a denumi fiecare cuvânt, indicând
aspectele definitorii de natură semantică.
Proba evaluează atât capacitatea de
comprehensiune verbală cât și pe cea de
exprimare verbală, de fluență verbală și se
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aplică individual în două ședințe.
Răspunsurile corecte sunt notate cu 1
punct iar cele greșite cu 0 puncte.
Rezultatele sunt raportate la etalon
(Anca, 2003).
Proba de evaluare multidimensională
Proba de evaluare multidimensională a
fost elaborată de Carolina Bodea –
Hațegan și Dorina Talaș (2017). Este o
probă care vizează evaluarea limbajului
pe mai multe dimensiuni. Proba este
structurată în mai multe subprobe:
„Repetă după mine.”( conține 10
pseudocuvinte pe care copilul trebuie să
le repete); „Cu ce sunet începe cuvântul?”;
„Care este prima silabă a cuvântului?”;
„Ce cuvânt formează următoarele sunete?
”; „ Denumiți imaginile de mai jos.”;
„Spune ce înseamnă sau numără până la
10 crescător și descrescător.”; „Repetă
după mine propozițiile.”; „Marchează cu
X imaginea corespunzătoare textului.”;
„Enumeră cât mai repede componente ale
acestor categorii ( într-un minut ).”;
„Ascultă povestea apoi răspunde la
întrebări.”; „Indică direcțiile cât mai
repede.”
Proba evaluează mai multe aspecte ale
limbajului
cum
ar
fi:
abilitatea
articulatorie, auzul fonematic, capacitatea
de analiză și sinteză fonetică, fluența
verbală,
comprehensiunea
verbală,
vocabularul, orientarea spațială.
La fiecare nivel al probei răspunsurile
corecte sunt notate cu 1 punct iar cele
greșite cu 0 puncte, însumându-se după
fiecare probă totalul de puncte.
Interpretarea rezultatelor
În urma aplicării probelor de evaluare a
limbajului celor 5 copii participanți la
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studiu, s-a dorit identificarea problemelor
întâmpinate în ceea ce privește limbajul
oral în scopul structurării unor planuri de
intervenție individualizate.

corectitudinii prelucrării informațiilor
legate de gen. Modul verbului este o
categorie
morfologică
mai
greu
achiziționată chiar și de către copiii valizi.

Prin aplicarea probei „Pași prin lumea
sunetelor!”
s-au
putut
identifica
tulburările de articulare și de coarticulare.
La elevii cu dizabilitate intectuală
evaluați, răspunsurile corecte s-au
încadrat între 67,09% și 97,47%. Cele mai
multe probleme de articulare s-au
constatat la consoanele fricative (s, z, ș, j,
h ), africate ( ț, č, ǧ ). Cauzele pot fi
poziționarea
greșită
a
organelor
fonoarticulatorii
implicate,
auzul
fonematic deficitar, etc.

În urma aplicării testului Crichton , la
care elevii au obținut scoruri intre 11 și 26
din cele 40 posibile (la o listă de cuvinte),
se constată un nivel scăzut al
vocabularului activ, o capacitate scăzută a
limbajului expresiv. Cuvintele la care
elevii reușesc să dea o explicație sunt
majoritatea cu conținut concret (flacără,
vapor, câine etc. ), cuvinte pe care le
folosesc în vocabularul zilnic, la cele cu
conținut abstract întâmpinând dificultăți.
Definiția dată de elevi cuvintelor este de
fapt în majoritatea cazurilor o explicație
scurtă formată dintr-un cuvânt, maxim
două care prezintă un sinonim al
cuvântului ( vapor – barcă ) sau o
denumire a acțiunii pe care acestea o fac (
vapor – merge pe apă ).Pentru a explica
un cuvânt, pentru expune semnificația
acestuia este nevoie de o serie de acțiuni
care implică activitate intelectuală. Este
nevoie ”să găsești” acel cuvânt în bagajul
de informații și să reușești să exprimi
verbal informațiile care le deții despre
acel cuvânt, despre semnificația lui. Este
nevoie de un anumit nivel lexical și
semantic al limbajului.

La PEAMLR, elevii au obținut scoruri
între 65 și 83, cei cu dizabilitate
intelectuală ușoară și moderată și 49 cel
cu dizabilitate intelectuală severă.
Scorurile cele mai mici sunt la
următoarele
categorii
gramaticale:
substantiv număr, verb (diateză, timp,
mod), pronume gen/număr, adjective
gen/număr,
adjective
grade
de
comparație, adverb/ locuțiuni grade de
comparație, prepoziții simple/compuse,
conjuncții coordonatoare, conjuncții
subordonatoare/pronume
relative,
numeral ordinal, morfeme derivate,
morfeme
suprasegmentale,
inanimate/animat.
Scorurile la această probă sunt influențate
de nivelul lexical, de capacitatea de
comprehensiune verbală, de vocabularul
de care dispune copilul dar și de
capacitatea intelectuală, de gradul de
dizabilitate
intelectuală.
Însușirea
noțiunilor de gen și număr depinde foarte
mult de nivelul lexical al copilului dar și
de abilitățile receptive. Nivelul lexical
scăzut îți pune amprenta asupra
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Proba de evaluare multidimensionată a
limbajului evaluează limbajul sub mai
multe aspecte. Elevii participanți la studiu
au întâmpinat probleme la prima probă,
la repetarea de pseudocuvinte unde
scorurile au fost cuprinse între 3 și 6
răspunsuri corecte din 10. Scoruri mici la
probele care evaluează memoria verbală (
repetă după mine propoziția ) și
orientarea spațială a obținut elevul cu
dizabilitate intelectuală moderată. Elevul
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cu dizabilitate intelectuală severă a
obținut scoruri mici la toate probele, la
proba 8 ( ascultă povestea apoi răspunde
la întrebări ) nereușind să dea nici un
răspuns corect.

probele de evaluare a limbajului aplicate.
Primii trei copiii sunt cu dizabilitate
intelectuală ușoară, al patrulea este cu
dizabilitate intelectuală moderată și
ultimul este cu dizabilitate intelectuală

Mai jos sunt prezentate scorurile obținute
de către subiecții selectați la primele trei
severă.

Fig. 1. Rezultatele comparative la teste
În figura de mai sus se poate observa că
scorurile la PEAMLR și la Scala Crichton
sunt cu atât mai scăzute cu cât
capacitatea cognitivă este mai deficitară.
Frecvența tulburărilor articulatorii nu
este direct relaționată cu dizabilitatea
intelectuală dar dizabilitatea intelectuală
Etapa
terapeutică
Etapa
pregătitoare

Obiective
Educarea respirației,
antrenarea diferențierii a
respirației nazale de cea
orală.
Exerciții de antrenare a
aparatului
fonoarticulator

Antrenarea auzului
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poate influența
terapeutic.

evoluția

demersului

În continuare este prezentat structurat un
plan de intervenție personalizat ( adaptat
după Bodea Hațegan, 2016 ).

Metode terapeutice

ConveConverrsația
ExplicJocul
Jocul didactic
ExerciExercițiul
Demonstrația
articulatorie

Tehnici terapeutice
Jocuri și exerciții de respirație :
( Mirosim floarea, aplicația
Magic Candle, umflăm
balonul, etc )

Exerciții pentru antrenarea
musculaturii buzelor, feței,
limbii, mandibulei și vălului
palatin. Se insistă de
poziționarea corectă a limbii,
pe antrenarea musculaturii
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fonematic:
formarea capacității de
diferențiere fonematică

linguale.
Educarea si dezvoltarea
auzului si percepției auditive
Emiterea unor onomatopee;
Imitarea sunetelor din natură:
onomatopee:
s- facem ca șarpele ssss;
z- facem ca albina bzzzz;
j- vântul face vjjjj;
r- sună telefonul trrr;
ţ- greierele canta ţâr;
Jocuri de dezvoltare a auzului
fonematic și utilizarea unor
aplicații pentru dezvoltarea
auzului fonematic ( Vocea
animalelor Onomatopoeia )
Imitarea sau recunoașterea
sunetelor produse de unele
instrumente muzicale ( toba,
trompeta, fluierul, vioara) sau
de unele mijloace de transport
( mașina, trenul ).
Exteriorizarea unor stări
emoționale ( bucurie, durere,
tristețe, uimire ).
Exerciții de analiză fonetică:
Unde se aude sunetul: la
început, la mijloc, la final?
Câte sunete are cuvântul?
Câte silabe are cuvântul?
Repetarea unor silabe pentru
diferențierea consoanelor
surde de cele sonore ( sa – za,
șa – ja, fi – vi, etc )

Dezvoltarea capacității
de analiză fonetică.

CoConverrsația
ExplicJocul
Jocul didactic
ExerciExercițiul
DemDDemonstrația
articulatorie
Etapa
emiterii
sunetului nou
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Obtinerea si exersarea
sunetului nou ( se
corectează câte un sunet
pe rând )

Exerciții de pregătire pentru
postarea corectă a organelor
fonoarticulatorii în vederea
pronunției sunetelor afectate.
Exerciții de emitere a
sunetelor noi fie spontan fie
prin derivare .

Exerciții de diferențiere a
sunetului nou de cele
apropiate ca pronunție, de
perechea lui sau de cele
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apropiate ca loc de articulare.
( șa – ja, șale – jale, șir – jir )

Emiterea sunetului prin
demonstratie si imitatie
Emiterea concomitenta
Formarea capacităţii de
diferenţiere fonematică,
prin distingerea şi
discriminarea sunetelor ;

Etapa de
consolidare a
sunetului

Consolidarea sunetului
emis/sunetelor emise.
Dezvoltarea abilităților
coarticulatorii

Etapa
diferențierii
noului sunet

Dezvoltarea capacității
de diferențiere auditivă și
vizuală a noului sunet
atât în silabe cât și în
cuvinte.
Dezvoltarea capacității
de analiză și sinteză
fonetică.

Con Converrsația
ExplicJocul
Jocul didactic
ExerciExercițiul
DemoDemonstrația
articularticulatorie

Con Converrsația
ExplicJocul
Jocul didactic
ExerciExercițiul
DemoDemonstrația
articularticulatorie

Stimularea și dezvoltarea
vocabularului.
E
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Exerciții de introducere a
sunetului nou în silabe închise
(as,es,is...), deschise (sa, se,
si...) și silabele din trei sunete
( asa, ese, ase, usi...) - Jocul ”
Razele soarelui ” ( Hărdălău,
Drugaș, 2010 ).
Exerciții de introducere a
sunetului nou, a silabei nou
repetate în cuvinte și apoi în
logatomi.
Exerciții de pronunție și
jocuri, utilizarea unor softuri
logopedice și a unor aplicații.

Exerciții de pronunție a unor
silabe cu sunetul nou și cu
sunetul lui pereche ( za – sa,
ez – es...)
Exerciții de pronunție a unor
cuvinte paronime ( zare – sare,
zac – sac...)
Se pot face exerciții de
alcătuire de propoziții cu
cuvintele paronime, de
despărțire în silabe a acestor
cuvinte. ( pentru înțelegerea
semnificației cuvintelor. )
Exerciții de identificare a
poziției sunetului în cuvânt.

Exerciții de introducere a
sunetelor noi în propoziții
insistându-se pe alcătuirea
unor propoziții corecte din
punct de vedere gramatical.
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Etapa de
automatiza-re

Utilizarea unor imagini (
Szanto, Dobre, 2017 ), planșe
sau jocuri logopedice atractive
pe calculator.
Exerciții de continuare a unor
propoziții și de completare a
unor propoziții lacunare ( oral
).
Exerciții de povestire pe baza
unor imagini insistându-se pe
alcătuirea corectă a
răspunsului, pe respectarea
regulilor gramaticale.

Automatizarea
pronunției corecte a
sunetelor noi în
propoziții, în vorbirea
spontană.

Con Converrsația
ExplicJocul
Jocul didactic
ExerciExercițiul
Demo
Antrenarea abilităților
grafice și educarea
orientării spațiotemporale

Concluzii:
Se pot evidenția anumite particularități
specifice ale limbajului oral, în general, la
elevii cu dizabilitate intelectuală și
anume: dificultăți de articulare a
sunetelor,
dificultăți de procesare
fonologică,
abilități
semantice
și
sintactice deficitare, abilități morfologice
deficitare. Limbajul expresiv al elevilor cu
dizabilitate intelectuală este condiționat
de capacitatea de comprehensiune
verbală dar și de bagajul de cuvinte de
care dispune copilul, de abilitățile de
exprimare utilizând regulile gramaticale
ale limbii române. Pe lângă aceste
particularități specifice copiilor cu
dizabilitate intelectuală, în stabilirea unui
program de intervenție personalizat se
ține cont mai ales de particularitățile
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Exerciții pentru dezvoltarea
orientării spațiale. ( Jocuri:
Unde este păpușa?, Așează
păpușa jos/sus/sub...).
Exerciții de respectare a
ordinii cronologice a unor
imagini.
Exerciții de scriere a unor
elemente pregrafice (
bastonașe, zale, linii, etc )

fiecărui copil în parte, de tulburările
asociate dizabilității intelectuale, de
temperamentul
și
personalitatea
fiecăruia, de capacitatea de concentrare și
fixare a atenției, etc.
În structurarea unui plan de intervenție
personalizat se ține cont de toate aceste
particularități, în scopul dezvoltării
limbajului expresiv și a îmbunătățirii
comunicării cu ceilalți.
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Particularități terapeutice în tulburarea de ritm și fluență de tipul bâlbâielii
asociată cu hipoacuzia de transmisie
Mirela BUTTA 1
Abstract
Some studies made a connection between mild transmission hearing impairment and the ability to perceive
speech rate both led to stuttering.
Language acquisition is closely linked to the hearing development. Children with hearing impairments go
through the same steps in hearing development as typically developed children do but they need more time to
go through each developmental stage.
During the intervention programme, hearing must not be dealt with in an isolated way. It is highly
recommended that the functions of hearing to be connected with the functions the tactile-kinesthetic, visual,
dynamic, olfactory, vestibular ones. The child will be able to develop the capacity of auditory decoding and
also the communicative competences as the capacity of hearing is growing in combination with other sensory
ways.
Keywords: mild transmission hearing impairment, developmental stuttering, speech
therapy, fluency disorders,, The Programme of Runyan-fluency rules.

Hipoacuzia de transmisie
Hipoacuzia
de
transmisie
este
determinată de orice condiție care
interferă cu transmiterea sunetului prin
urechea externă și medie spre urechea
internă (Haddad, 2007). Aceasta poate fi:
congenitală (anomalii ale pavilionului
auricular, ale timpanului, ale conductului
auditiv extern sau ale oscioarelor urechii
medii) sau dobândită (cerumen în exces,
infecții otice cronice, corpi străini).
S-a constatat faptul că hipoacuzia are
consecințe severe asupra dezvoltării
vorbirii și limbajului. În cazul întârzierii
diagnosticului precoce a hipoacuziei,
centrii auditivi cerebrali nu sunt
stimulați, ceea ce duce la întârzierea în
dezvoltare a abilităților receptive și
expresive de comunicare. Prin urmare
afectarea vorbirii va determina probleme
de învățare. Dificultățile de comunicare
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pot duce la izolare socială și subestimare
personală (Cho LJE., 2004).
Succesul diagnosticului precoce și ulterior
al
intervenției
terapeutice
corespunzătoare depinde de membrii
echipei din care fac parte: medici
neonatologi (din maternitate), familia,
medici pediatri sau medicul de familie,
audiologi,
otolaringologi,
psihologi,
logopezi, educatori ai copiilor cu
hipoacuzie sau surditate (Pop, 2006).
Se cunoaște faptul că hipoacuzia este o
afecţiune gravă care poate ridica
probleme
sociale
şi
economice
semnificative pentru persoane, familii şi
comunităţi.
Deoarece
persoanele
hipoacuzice își maschează acest deficit,
persoanele fără tulburări de auz se
aşteaptă ca ele să audă normal. Din
păcate, necunoașterea originii unor
comportamente
poate
duce
la
ridiculizare, ignorare sau pot deveni ţinta
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constată a furiei şi frustrării familiei,
colegilor sau chiar a străinilor.
În general pacienţii neagă existenţa
problemei, devenind în acelaşi timp tot
mai incapabili să înţeleagă conversaţii.
Neînţelegerea limbajului oral va afecta
relaţiile interpersonale atât în familie, cât
și în societate.
De asemenea, încercarea de a se preface
că nu există nici o problemă supune
pacienţii unui stres semnificativ. Vor fi
mai izolați, temându-se de situaţiile
jenante.
În timp, impactul psihologic negativ al
hipoacuziei este evident. Cu cât mai gravă
este hipoacuzia, cu atât mai mare este
posibilitatea ca pacienţii să sufere
consecinţe sociale negative precum stări
de nervozitate, pierderea respectului de
sine, instabilitate emoţională şi chiar
depresie (www.audionova.ro).
Auzul binaural – o premisă a localizării
sunetului
Faptul că avem două urechi amplasate pe
părţile laterale ale capului este de o
importanţă majoră atunci când se
localizează sursa sunetului. Datorită
distanţei dintre urechi, un sunet ce vine
din partea stângă va fi auzit mai repede
cu urechea stângă decât cu cea dreaptă.
Acelaşi sunet va fi perceput mai încet în
urechea dreaptă, întrucât sunetul îşi
pierde din energie odată cu distanţa.
Sunetele de înaltă frecvenţă au lungimi de
undă mai mici decât lăţimea capului
nostru, pe când sunetele de joasă
frecvenţă au lungimi de undă mult mai
mari (Durlach, Thompson and Colburn,
1981).
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Toate aceste aspecte poartă generic
numele de diferenţe interaurale. Aceste
diferenţe de percepţie ale aceluiaşi sunet
cu două urechi diferite permite creierului
să determine cu exactitate unde se află
sursa sunetului. Deoarece creierul poate
detecta atât sursa vorbirii cât şi sursa
zgomotelor, ne putem concentra asupra
vorbitorului şi putem înţelege vorbirea
chiar şi într-un mediu zgomotos. Pe
măsură ce simţul auzului se deteriorează,
capacitatea de a determina sursa
sunetelor şi de a înţelege vorbirea într-un
mediu zgomotos scade şi ea (Durlach,
Thompson and Colburn, 1981).
Capacitatea ascultătorului de a percepe şi
de a organiza mediul auditiv depinde de
capacitatea de a utiliza ambele urechi. Cu
o singură ureche care funcţionează bine
este imposibil să se determine originea
sunetului.
De
asemenea
calitatea
sunetului este mult mai bună când este
auzit cu ambele urechi. Vorbirea
percepută cu o singură ureche este lipsită
de nuanţe (Durlach, Thompson and
Colburn, 1981).
Tulburarea de ritm și fluență în contextul
hipoacuziei de transmisie

Etiologia
Au fost propuse numeroase teorii despre
etiologia tulburării de ritm și fluență
(Bloodstein, 1993). Din punct de vedere
istoric, aceste teorii se concentrau asupra
unor cauze unice care acționează în mod
izolat. Nici una dintre aceste teorii nu s-a
dovedit
satisfăcătoare,
totuși,
fenomenologia tulburării de ritm și
fluență
este
complexă
și
foarte
individualizată. Ca urmare, unele teorii se
concentrează pe mai mulți factori
etiologici care interacționează în moduri
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complexe pentru diferiți copii care
prezintă tulburări de ritm și fluență
(Bloodstein, 1993). Aceste interacțiuni
implică nu numai factori genetici și de
mediu, ci și diverse aspecte ale dezvoltării
generale a copilului.
Unele studii au stabilit o legătură între
hipoacuzia ușoară de transmisie și
tulburări ale ritmului care au dus
împreună la dezvoltarea unei tulburări de
ritm și fluență de tipul bâlbâielii
(Bloodstein, 1993).

Definiții și concepte
Bâlbâiala este de obicei definită ca o
disfluență involuntară în expresia verbală.
În general, se manifestă ca repetări ale
sunetelor, silabelor, cuvintelor sau pauze
prelungite între sunete și cuvinte.
Disfluențele limbajului oral pot fi, de
asemenea, însoțite de reacții afective,
comportamentale și cognitive. Aceste
reacții sunt distincte de disfuncțiile
discursului în sine, dar fac parte din
tulburarea globală de bâlbâială (Yaruss,
2010).
Exemple
de
reacții
comportamentale, care devin rapid
incluse în modelul de vorbire al copilului,
includ tensiunea fizică și lupta în
mecanismul de vorbire, pe măsură ce
copii încearcă să-și controleze discursul.
Reacțiile afective și cognitive includ
sentimente de anxietate, jenă și frustrare.
Deoarece bâlbâiala are caracter pervaziv,
copiii pot dezvolta rușine, stimă de sine
scăzută și comportamente de evitare a
unor cuvinte, sunete sau situații de
vorbire. Aceste reacții negative pot duce
la o severitate sporită a bâlbâielii și pot
accentua foarte mult problemele de
comunicare ale copilului.
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Comportamentele secundare asociate cu
bâlbâiala includ contracții motrice la
nivelul ochilor, grimase faciale, sau alte
mișcări
involuntare.
Aceste
comportamente sunt abordări învățate
pentru a minimiza severitatea crescândă a
bâlbâielii și se pot adăuga la jena
pacientului și teama de a vorbi. Copiii și
adulți mai în vârstă dezvoltă adesea
comportamente secundare suplimentare
pentru a ascunde tulburarea fluenței
discursului.
Aceste
comportamente
lingvistice de evadare și evitare includ
substituții
de
cuvinte,
folosirea
interjecțiilor și revizuiri propozițiilor
(Yaruss, 2010).
Cercetătorii au descoperit că bâlbâiala
este mai mult decât o problemă de
vorbire, este, de asemenea, o problemă de
percepție ritmică. Experții de la
Universitatea de Stat din Michigan au
descoperit faptul că acei copii care
prezintă bâlbâială au dificultăți de a auzi
o bătaie în ritmuri asemănătoare muzicii,
care ar putea explica modelele lor de
vorbire. Studiile realizate dovedesc că în
cazul hipoacuzicilor nu este o aritmie
propiu-zisă ci un ritm defectuos al
vorbirii. Diverse experimente precum și
activitățile
corectiv-compensatorii
susținute arată că acest ritm specific
poate fi ameliorat și apropiat de ritmul
vorbirii normale (Maria A. Hațegan C.,
2008).
Bâlbâiala a fost interpretată în primul
rând ca o dificultate a exprimării orale,
dar acesta este primul studiu care arată că
este legat de un deficit de percepție a
ritmului - cu alte cuvinte, abilitatea de a
percepe și de a păstra o secvență auditivă,
a declarat co-autorul studiului, Devin
McAuley, PhD, profesor de psihologie la
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Universitatea de Stat din Michigan. Acest
lucru este important pentru că identifică
intervențiile potențiale care s-ar putea
concentra pe îmbunătățirea percepției
ritmului la copiii care prezintă bâlbâială,
care apoi ar putea conduce la o mai bună
fluență în vorbire (Devin, 2015).

Clasificare
Bâlbâiala este clasificată ca fiind o
tulburare de dezvoltare, neurogenică, sau
psihogenică. Bâlbâiala de dezvoltare este
cea mai obișnuită formă. Aceasta apare la
80% din cazurile de bâlbâială în populația
generală, la vârste cuprinse între trei și
opt ani. Aproximativ 75% dintre copiii cu
bâlbâială de dezvoltare se recuperează
spontan în decurs de patru ani (Yairi,
1999).
Bâlbâiala neurogenică apare în mod
obișnuit după un eveniment neurologic,
cum ar fi leziuni cerebrale traumatice,
accident vascular cerebral sau alte leziuni
cerebrale. Bâlbâiala de dezvoltare poate fi
diferențiată de bâlbâiala dobândită,
deoarece repetiția se produce la începutul
cuvintelor,
iar
comportamentele
secundare sunt mai evidente decât la
bâlbâiala dobândită.
Bâlbâiala psihogenă este rară și implică
repetarea rapidă a sunetelor inițiale. De
obicei apare la adulți cu antecedente de
probleme psihiatrice în urma unui
eveniment psihologic sau traumatism
emoțional (Devin, 2015).

timpurii. Există un acord general între
practicieni că cel mai bine este evaluarea
copiilor mici la scurt timp după debutul
bâlbâielii pentru a estima probabilitatea
de recuperare. Adesea, este dificil să se
facă această determinare și există un
dezacord considerabil dacă este cel mai
bine să se înscrie imediat copiii în
tratament sau să se aștepte să se vadă
dacă se vor recupera fără intervenție
(Yairi, 1999).
Pe baza înțelegerii faptului că etiologia
bâlbâielii din copilărie implică mai mulți
factori care interacționează, evaluarea
diagnosticului unui copil preșcolar care se
bâlbâie implică evaluarea mai multor
aspecte ale discursului, limbii și
dezvoltării generale a copilului, precum și
aspecte ale mediului copilului. În mod
specific,
o
evaluare
completă
a
diagnosticului include următoarele:
1.

2.

Diagnostic și evaluare
Ritmul ridicat de recuperare în cazul
bâlbâielii precoce indică un prognostic
pozitiv pentru mulți copii. Totuși,
complică procesul de diagnosticare și face
dificilă evaluarea eficacității intervenției
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3.

Un interviu detaliat cu părinții sau
îngrijitorii despre factori precum
istoricul familial al bâlbâielii,
reacțiile familiei la dificultățile de
vorbire ale copilului, reacțiile
copilului la bâlbâială, modelele de
fluență a vorbirii la care copilul este
expus la domiciliu și orice alte
informații despre comunicare sau ați
stresori pe care copilul le poate
întâmpina, cum ar fi concurența
pentru timpul de vorbire cu frații;
Evaluarea
caracteristicilor
observabile ale fluenței copilului,
inclusiv frecvența, durata și tipul de
disfluențe și o evaluare a severității
bâlbâielii;
Evaluarea abilităților de vorbire ale
copilului, inclusiv o evaluare a
producției de sonorizare vocală /
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4.

5.

dezvoltarea
fonologică
și
a
abilităților de scriere;
Evaluarea dezvoltării limbajului
receptiv și expresiv al copilului,
inclusiv structurile morfologice,
vocabularul, sintaxa și interacțiunea
pragmatică;
Evaluarea
temperamentului
copilului, inclusiv sensibilitatea la
stimulii din mediu și preocupările
legate de dificultățile de vorbire
(Yairi, 1999).

Demers terapeutic
Însușirea limbajului este strâns legată de
educarea auzului (Popescu, 2009), stadiile
dezvoltării
auzului
copilului
cu
hipoacuzie fiind aceleași ca ale unui copil
cu auzul valid, cu specificarea că un
deficient de auz are nevoie de mai mult
timp pentru parcurgerea fiecărui stadiu
(Batliner, 2001).
Pe parcursul programului de recuperare
auzul nu trebuie abordat în mod izolat.
Este recomandat să se dezvolte funcțiile
auditive, precum și tactil-kinestezic,
vizual, motorii, olfactive, vestibulară. Pe
măsură ce capacitatea de a auzii se
dezvoltă în combinație cu alte căi
senzoriale, copilul va fi capabil să
dezvolte capacitatea de decodificare
auditivă și competențele comunicative
(Bertram, 2004).
În prezent, există două abordări primare
pentru tratamentul copiilor mici care se
bâlbâie, denumiți în mod tradițional
"terapie indirectă" și "directă". Terapia
indirectă se bazează pe ideea că fluența
copiilor este afectată de caracteristicile
specifice ale discursului lor, cum ar fi rata
de vorbire, timpul de întrerupere între
cuvinte
și
fraze,
lungimea
și
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complexitatea pronunțărilor. În mod
specific, se pare că copiii sunt mai puțin
susceptibili să se bâlbâie dacă vor vorbi
mai încet, vor acorda mai mult timp
pentru întrerupere sau vor folosi cuvinte
mai scurte și mai simple. Dacă copiii pot
învăța să folosească aceste strategii de
"facilitare a fluenței", sunt mult mai
probabil să fie fluenți și, probabil, mai
puțin susceptibili de a dezvolta o
tulburare de bâlbâială cronică.
Strategiile directe de tratament includ în
mod special învățarea copiilor să utilizeze
o rată mai lentă de vorbire sau o tensiune
fizică redusă pentru a-și îmbunătăți
limbajul și pentru a-i ajuta să învețe să
modifice
cazurile
individuale
de
bâlbâială, astfel încât acestea să fie mai
puțin
perturbatoare
comunicării
(Bennett, 1999). Alte abordări directe
includ tratamente operant bazate pe
amplificarea expresiei fluente într-o
ierarhie a pronunțărilor de creștere a
complexității și lungimii sintactice
(Bennett, 1999).
Abordarea Lidcombe, care a devenit
proeminentă în ultimii ani, implică o
laudă parentală pentru vorbirea fluentă în
vorbirea zilnică a copilului și corectarea
ocazională a bâlbâielii (Bodea Haţegan,
2016).
Relația dintre tulburarea de ritm și
fluență și tabloul de hipoacuzie este
studiată în cadrul acestui articol la nivelul
studiului de caz mai jos prezentat.
Prezentare de caz
V.A. este un elev de sex masculin, născut
la data de 05.10.2008, în Cluj-Napoca. A
început terapia logopedică la 6 ani.
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Anamneza
Sarcina a decurs normal, nașterea
făcându-se la termen. Primul cuvânt este
rostit în jurul vârstei de 1 an, disritmia
limbajului apare la doi ani, odată cu
formarea propozițiilor. La naștere s-a
constatat o dezvoltare insuficientă a
pavilionului urechii, pe partea dreaptă și
obturarea conductului auditiv. În urma
evaluărilor de specialitate diagnosticul a
fost de hipoacuzie ușoară. La vârsta de 4
ani V.A. a fost supus unei intervenții
chirurgicale de refacere a pavilionului
urechii afectate și de restaurare a
canalului auditiv extern. În urma
intervenției, după o perioadă scurtă de
timp, copilul a fost inclus într-un
program de reabilitare auditivă.
Mama prezenta un risc sporit pentru o
dizabilitate senzorială a fătului, deoarece
are Rh negativ iar tatăl are Rh pozitiv.
Mama a suspectat prezența unei tulburări
senzoriale în jurul vârstei de 7-8 luni,
deoarece copilul nu răspundea în mod
corespunzător solicitărilor exterioare.
Din punct de vedere al adaptării
psihopedagogice se constată o adaptare
bună, în grup, relaţionând bine atât cu
colegii cât şi cu adulţii. Atât la grădiniţă,
cât şi la şcoală, progresele au fost
constante şi evidente, copilul având
rezultate şcolare foarte bune.

Ancheta socială
Părinţii au studii medii, cu o situaţie
economică relativ bună. Este primul copil
în familie, mai are un frate mai mic,
preșcolar. Părinţii se ocupă de creşterea şi
educarea copiilor, care au condiţii
corespunzătoare de igienă personală şi
psihică.
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Dezvoltarea copilului, din punct de
vedere cognitiv este una tipică. S-a
evidențiat o instabilitate emoţionalafectivă fiind sub influenţa tatălui care-l
domină şi-şi exercită autoritatea asupra
ambilor copii.

Examenul somatic
Prezintă o dezvoltare staturală, ponderală
şi toracică normală.
Evaluarea auzului a fost realizată prin
acumetrie
fonică
și
acumetrie
instrumentală - prin proba Weber.
Acumetria fonică a relevat faptul că
perceperea vorbirii s-a realizat de la 5 m,
ceea ce indică o posibilă diminuare
ușoară a auzului.
Acumetria instrumentală, realizată cu
ajutorul probei Weber, indică faptul că
elevul percepe sunetul mai puternic în
urechea dreaptă, ceea ce denotă faptul că
prezintă un ușor deficit a auzului la
nivelul urechii drepte.

Evaluare logopedică
În urma evaluării observaționale s-a
constatat întreruperea vorbirii in timpul
pronunţiei sunetelor, din cauza unor
spasme care conduceau la repetarea unor
silabe sau sunete la începutul cuvintelor.
S-a concluzionat faptul că aceste tulburări
au fost întreținute și accentuate pe
parcursul existenței sale de trăiri
emoţionale perturbatoare, declanșate de
comportamentul deosebit de autoritar al
tatălui.
Intensitatea tulburării de ritm și fluență
pe fondul bâlbâielii este constantă,
puternică,
necesitând
un
consum
energetic mare. Dificultățile de vorbire
sunt însoțite de grimase, convulsii ale
feței, gesticulaţii ale mâinilor, mișcări ale
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picioarelor, ajungând la o agitaţie a
întregului corp.
Autoevaluarea presupune ca elevul să
stabilească pe o scală de la 1-4 măsura în
care disfluențele cu care se confruntă îi
afectează abilitățile de comunicare, în
care 1 este puțin grav, iar 4 este foarte
grav. Situațiile urmărite sunt: în relațiile
cu familia, cu prietenii, la școală, în parc,
în relațiile publice, cu persoane
necunoscute, în comunicarea la telefon
etc. Copilul nu recunoaște că se confruntă
cu o tulburare de limbaj, consideră că
abilitățile sale de comunicare nu sunt
afectate, apreciindu-și vorbirea cu
valoarea 1 (tulburarea nu îi afectează
limbajul), pe scala de la 1-4.
Evaluarea obiectivă a articulării relevă
numărul total de opriri și blocaje, pentru
100 de cuvinte înregistrate. Sarcinile de
reproducere și denumire au constat în:
 serii de limbaj automat (zilele
săptămânii, lunile anului, numărat de
la 0- la 20);
 răspunde la 5 întrebări prin da/nu;
 răspunde la întrebări prin 1 sau 2
cuvinte sau prin propoziții;
 citirea unui text;
 repetă 10 cuvinte (monosilabice,
bisilabice, plurisilabice);
 repetă frazele textului citit;
 pronunția a 10 cuvinte care încep cu
sunetul ”p”;
 denumește 10 culori;
 pune 10 întrebări pornind de la o
fotografie;
 vorbește despre timpul său liber;
 vorbește despre tulburarea sa.
În urma evaluării obiective se observă o
cunoaștere bună a termenilor utilizați, în
70%
dintre
cuvintele
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pronunțate/articulate apare frecvent
repetarea primei silabe (de 2 ori), precum
și tensiune musculară la nivelul feței, mai
ales tensiuni musculare ale maxilarului
inferior, închiderea frecventă a ambilor
ochi și alte mișcări corporale.
Evaluarea tulburării de ritm și fluență s-a
realizat și cu ajutorul unei fișe de evaluare
propusă de Stuttering Center of Western
Pennsylvania, fișă elaborată de Yaruss2014 (Bodea Haţegan, 2016). Această fișă
se adresează aparținătorilor copilului,
pentru conștientizarea următoarelor
aspecte: severității, frecvenței, duratei de
manifestare. Astfel, părinții elevului V.A.
au remarcat faptul că acesta se bâlbâie
mai frecvent în prezența tatălui, când
vine de la școală și seara (pe fondul
oboselii), disfluențele erau la nivelul
începutului cuvântului-prin repetarea
primei silabe și vorbirea cu un consum
energetic mare, cu multiple spasme
musculare. Copilul nu recunoaște că
prezintă o dificultate de limbaj, deoarece
s-a obișnuit cu ea și dorește să o ascundă
în fața tatălui.

Evaluarea ritmului
Proba identifică tulburări de ritm în cazul
copiilor care prezintă bâlbâială, tahilalie
sau bradilalie folosind sarcinile:
 diferenţierea între două ritmuri;
 -reproducerea unei structuri ritmice
formate din 2 elemente;
 reproducerea unei structuri ritmice
formate din 3 elemente;
 reproducerea prin imitare verbală a
unei succesiuni de 2 cuvinte;
 imitarea verbală a 3 cuvinte legate;
 -repetarea unei secvenţe de 2 cuvinte;
apoi a unei secvenţe de 3 cuvinte;
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 recitarea unor versuri cunoscute sau
repetarea după logoped a unor versuri;
 pronunţarea unor propoziţii simple,
apoi dezvoltate, cu ritm şi intonaţie
corespunzătoare modelului dat de
logoped;
 povestirea liberă după imagini;
 stimularea dialogului prin întrebări
relaxante lansate de logoped.
Concluzii
Elevul prezintă tulburări de ritm, deși
realizează diferența auditivă dintre două
ritmuri
nu
le
poate
reproduce.
Reproduce, prin imitare verbală, o
succesiune de 2 sau 3 cuvinte, cu multă
greutate, poticniri frecvente și repetări.
Recită cu sprijin și cu multă greutate
versuri cunocute.
În urma evaluării complexe a elevului
diagnosticul logopedic a fost: tulburare de
ritm și fluență pe fondul bâlbâielii.
Intervenția terapeutică
În elaborarea unei scheme terapeutice se
are în vedere faptul că ritmul este în
relație cu trei elemente: tempoul vorbirii,
pauzele de inspirație, plasarea corectă a
accentului.
Ritmul vorbirii este facilitat dacă se
pornește de la exersarea unor mișcări
ritmice generale. Datorită acestui fapt
este recomandat ca în structurarea
ritmului vorbirii să fie introduse elemente
de ritmică neverbală (Anca,. Hațegan,
2008).
În structurarea schemei terapeutice
trebuie să se țină seama și de canalele
senzoriale prin care vor fi percepute
modelele ritmice (Anca, Hațegan, 2008).
Ca urmare a muncii de cercetare
desfãșurate în domeniu, pe parcursul a
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câtorva decenii de cercetări, au fost puse
la punct câteva tehnici de ordin
comportamental, bazate pe învățarea
unui nou ritm expresiv.
Particularizând
modalitatea
de
intervenție terapeutică pentru elevul V.A.
am utilizat Fluency Rules Program
(Programul regulilor fluenței-Runyan,
Runyan, 1986) (Bodea Haţegan, 2016).
Programul care a fost propus conține
șapte pași care ajută copilul să depășească
tulburarea de ritm și fluență cu care se
confruntă.
Prima regulă se referă la gestionarea ratei
vorbirii, elevul va învăța să vorbească cu o
rată scăzută. Se poate utiliza pentru
aplicarea acestei reguli metronomul sau
xilofonul (fiecare cuvânt este pronunțat
cu o bătaie pe o clapă a xilofonului).
A doua regulă implică dobândirea unor
abilități respiratorii verbale funcționale.
După dobândirea unui echilibru al
respirației non-verbal se trece la
dobândirea echilibrului respirator verbal:
se inspiră profund-pe expir elevul spune
lung o vocală/trei onomatopee/cuvinte
bisilabice-plurisilabice/propoziții scurte.
La elevii mai mari se realizează
segmentarea textului pe unități care vor
imprima ritmul citirii.
A treia regulă urmărește antrenarea
componentelor active ale aparatului
fonoarticulator, cele care prin activitatea
lor conduc la apariția sunetelor. Acest
antrenament implică realizarea unor
exerciții variate ale componentelor active
ale aparatului fonoarticulator în contexte
diferite.
A patra regulă conștientizează copilul
asupra faptului că producerea sunetelor
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se realizează doar la nivelul aparatului
fonoarticulator, fără implicarea unor
mișcări ale corpului sau tensiuni
exagerate la nivelul unor părți ale
corpului. Sunt utilizate exerciții de
recitare și cântat, în special cele care
implică și mișcări ale corpului, aceste
combinații de mișcări duc la transferul
ritmului de la nivel corporal la nivelul
pronunției.
A cincea regulă atrage atenția copilului
asupra componentei fluide a limbajului.
Pentru aceasta pauzele, blocajele nu sunt
necesare, ele destructurează fluența
vorbirii. Este utilizată vorbirea în
propoziții scurte pe expir, descrierea unei
întâmplări trăite, descrierea unei imagini,
etc.
A șasea regulă conștientizează copilul
asupra faptului că vocea se produce la
nivel de laringe, unde nu este nevoie de
tensiune pentru a produce vibrația. Actul
vorbirii trebuie realizat cu plăcere și e
bine ca elevul să îl resimtă ca atare.
A șaptea regulă îi atrage copilului atenția
spre nevoia de a articula fiecare cuvânt
distinct. Se poate folosi exemplul trenului
care are mai multe vagoane: fiecare
cuvânt este un vagon, trenul parcurge
drumul ușor, la fel fiecare cuvânt trebuie
rostit lin, fluent, ușor, pentru a avea
abilități bune de vorbire (Bodea Haţegan,
2016).
O etapă importantă a terapiei a fost
consilierea
părinților
și
aplicarea
metodelor învățate și acasă.
Concluzii și recomandări
S-a observat încă de la început o integrare
în activitate dinamică, dar cu o alternare
a perioadelor de performanță cu cele de
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insucces. În general, evoluţia a fost lentă,
cu un ritm oscilant.
În cocluzie tulburarea de ritm și fluență a
elevului s-a diminuat considerabil.
Cauzele decelate au fost: hipoacuzie
ușoară, stresul generat de conflictul tatăfiu și stresul generat de debutul
şcolarităţii.
Câştigurile terapeutice constau în: o mai
bună capacitate de exprimare şi
comunicare,
detensionare,
scăderea
anxietăţii şi a stării de nervozitate,
dobândirea încrederii în sine.
Pe tot parcursul demersului terapeutic
copilul trebuie înțeles și ajutat să-și
cunoască problemele, să le privească și să
le înțeleagă, să se cunoască, să se accepte
și să-și folosească resursele. Dacă atenţia,
ajutorul care i se acordă este de bună
calitate, va scăpa de frământări şi va
căpăta încredere în el însuşi şi în ceilalţi.
De asemenea, atmosfera familială în care
trăiesc copiii constituie un factor care le
influenţează hotărâtor evoluţia în terapia
limbajului.
Este importantă, în timpul terapiei
logopedice, evitarea plictiselii, stimularea
motivaţiei,
dezinhibarea,
stimularea
activităţii
psihice,
reechilibrarea
personalităţii.
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Particularități ale dezvoltării abilităților morfo – semantice în contextul protezării
auditive cu implant cohlear și aparat auditiv

Roxana - Loredana PINTEA 1
Abstract

In this paper we will study the level of development of morpho - semantic abilities of students with
hearing disability, with cochlear implant and hearing aid. The samples chosen for the research
consists of 6 students with hearing disability, 4th grade students from the Special High School for
Hearing Impaired Cluj-Napoca, three students with cochlear implanted and three other students
with hearing aids. To evaluate the morphological abilities I used Morphological Skills Assessment
Test in Romanian Language (Haţegan C. B., 2014), and for the assessment of semantic abilities we
used the Peabody Vocabulary Test (Dunn & Dunn, 1981). After the evaluations, the results were
processed in order to identify the differences between the two groups of students, the cochlear
implant pupils and the hearing aid students, the morphological and semantic abilities.
Keywords: hearing impairments, language development, vocabulary test, cochlear

implants, morphological abilities

Dizabilitatea auditivă
caracteristici

–

definiție

și

Dizabilitatea auditivă se referă la un
deficit care apare la nivelul analizatorului
auditiv, fiind afectată funcţia de receptare
a semnalelor, sunetelor oferite de mediul
înconjurător. Dizabilitatea auditvă poate
determina diferite limitări ale dezvoltării
copiilor și persoanelor cu dizabilități,
aceasta
conduce
la
particularități
individuale de dezvolare a limbajului, are
influențe negative asupra asimilării
informațiilor din mediu, asupra memoriei
și flexibilității adaptative (Anca, 2001).
În cazul copiilor cu dizabilitate auditivă
dezvoltarea limbajului verbal este
puternic afectată şi chiar dacă dezvoltarea
limbajului are loc în aceleași stadii ca și în
cazul copiilor fără dizabilități există
anumite abilităţi de comunicare care apar
cu întârziere sau lipsesc tocmai datorită
deficitului de la nivelul analizatorului
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auditiv. Dintre toate stadiile de
dezvoltare ale limbajului în contextul
pierderii auzului, cele mai esențiale și
uneori cele mai afectate sunt stadiul
dezvoltării
laturii
morfologice
a
limbajului și stadiul laturii semantice a
limbajului.
Stadiul dezvoltării laturii morfologice a
limbajului se referă la dezvoltarea şi
pronunţia corectă a morfemelor, astfel că
în cazul dezvoltării defectuase a acestei
laturi, în urma pierderii auzului, sunt
identificate câteva tulburări specifice: nu
folosesc construcții complexe, utilizează
forme
nedeclinate,
neadecvate
contextului sintactic, structuri fără grup
verbal; nu recurg la cuvinte de legătură –
conjuncții,
prepoziții,
locuțiuni
conjuncționale
și
prepoziționale,
pronume și adverbe relative; folosesc cu
precădere grupul nominal; utilizează cu
dificultate desinențele morfologice de
plural; achiziționează greu caracteristicile
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verbale: modul, timpul, diateza; acordul
substantiv – adjectiv este exprimat
deficitar, relația substantiv – verb se
materializează cu dificultate ( Bodea
Haţegan , 2015).
Pe de altă parte, dezvoltarea laturii
semantice a limbajului presupune
dezvoltarea părților de cuvinte și a
cuvintelor, astfel că prin dezvoltarea
defectoasă
a
acestei
laturi
sunt
identificate următoarele tulburări ale
copiilor cu dizabilitate auditivă: volumul
vocabularului este scăzut, se folosesc
preponderent cuvinte concrete; legătura
sintactic semantic este foarte precară,
ceea ce antrenează dificultăți de scriere și
citire, precum și comunicare orală; se
folosesc formulări stereotipe; cele mai
frecvente erori la nivelul acestei laturi au
repercusiuni
asupra
nivelului
de
comprehensiune, atât în comunicarea
orală, cât și cea scrisă (Bodea
Haţegan,2015)
Datorită faptului că, cele două laturi ale
limbajului sunt puse în corelație sunt
descrise două teorii importante legate de
organizarea morfologică și accesul la
reprezentări semantice (Hațegan, 2011, p.
152-153): ”teoria lui Taft, (1975) :
sublinează faptul că reprezentarea
cuvintelor morfologice este dependentă
de nivelul semantic/lexical central,
accesarea lor realizându-se pe baza
rădăcinii cuvântului şi o altă teorie care
sublinează că aspectele morfologice sunt
codate ca intrări lexicale separate (
Fowler; Lieberman, 1995; Schriefers;
Friederici; Graetz, 1992).”
În cazul copiilor, dar şi a persoanelor cu
dizabilitate auditivă, acest tip de
dizabilitate îi privează de acest simţ al
auzului, dar determină antrenarea,
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dezvoltarea şi utilizarea celorlalte simţuri
pentru o mult mai bună calitate a vieţii.
Acest fenomen de înlocuire a funcţiei
auditive cu alte simţuri sau utilizând
diverse tehnici de substituire se numeşte
compensare.
”Compensarea presupune o substituire a
funcţiei lezate prin crearea unui mod de
acţiune pe baza legii unităţii şi
interacţiunii
unui
sistem,
pentru
echilibrarea funcţională a organismului şi
pentru adaptarea la mediul natural şi
social (Anca, 2001).”
Astfel, în funcţie de părerile mai multor
autori, sunt identificare mai multe tipuri
de modalităţi de compensare. Luând în
considerare toate clasificările menționate
dea lungul timpului se realizează o
clasificare mai generală a modalităţilor de
compensare, astfel, când funcţia auditivă
este afectată avem următoare categorii de
modalităţi de compensare:
Compensarea naturală sau intrasistemică,
aceasta se referă la antrenarea resturilor
auditive
prin
exerciţii
specifice,
compensarea
funcţională
sau
intersistemică, aceasta se referă la
antrenarea şi utilizarea celorlalte simţuri
și
compensarea
tehnică,
aceasta
presupune utilizarea unor mijloace
tehnice care transformă semnalul sonor
în semnale perceptibile.
Printre cele mai cunoscute mijloace de
compensare tehnică a pierderii auditive
sunt
protezele/aparatele
auditive.
Protezele auditive sunt utilizate pentru
amplificarea sunetului, acestea nu redau
auzul,
ci
sunt
utilizate
pentru
amplificarea sunetelor distorsionate în
vederea unei interacţiuni oarecum
adecvate cu cei din jur, redau
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posibilitatea de a intra în contact cu
persoanele din jurul lor. Protezele
auditive au rolul de a creşte intensitatea
sunetelor care ajung la timpan, ele adună
sunetele cu ajutorul unui microfon şi le
amplifică, transmiţându-le mai apoi unui
receptor ataşat la ureche.

Tipul sistemului de protezare ( implant
cohlear sau aparat auditiv) poate
influenţa performanţele şcolarilor de
clasa a IV a cu dizabilitate auditivă la
nivelul abilităţilor morfologice, în sensul
că, elevii cu implant cohlear prezintă
abilități mai bine dezvoltate.

O altă formă mai complexă de
compensare tehnică des utilizată este
implantul cohlear, acesta presupune o
intervenție chirurgicală, este o formă de
protezare destinată să elibereze un sunet
pe care creierul să îl analizeze, acesta
lucrează în locul părţii afectate a urechii
interne (cohlee) pentru a oferi semnale
sonore către creier.

Tipul sistemului de protezare ( implant
cohlear sau aparat auditiv) poate
influenţa performanţele şcolarilor de
clasa a IV a cu dizabilitate auditivă la
nivelul abilităţilor semantice, în sensul că,
elevii cu implant cohlear prezintă abilități
mai bine dezvoltate.

Implantul cohlear este o modalitate de
protezare cu mari beneficii asupra
calității vieții copilului, odată cu
implantarea crește și inteligibilitatea
vorbirii acestuia și este indicat ca
implantarea cohleară să se facă cât mai de
timpuriu posibil, chiar și în cazul unei
pierderi de auz profunde.
Metodologia cercetării

Participanţii acestui studiu sunt şase elevi
de clasa a IV a din cadrul Liceului
Tehnologic Special pentru Deficienţi de
Auz din Cluj - Napoca, trei dintre elevi
sunt implantaţi cohlear, iar alţi trei elevi
sunt protezaţi cu aparate auditive.
CLASA A IV A
ELEV

GEN

TIP DE
PROTEZARE
implant
cohlear
implant
cohlear
implant
cohlear
aparat auditiv
aparat auditiv
aparat auditiv

Obiectivele cercetării

B. V

masculin

Evaluarea abilităţilor morfologice şi
semantice la şcolarii de clasa a IV a cu
dizabilitate auditivă implantaţi cohlear.

P. D

feminin

F. D

masculin

Evaluarea abilităţilor morfologice şi
semantice la şcolarii de clasa a IV a cu
dizabilitate auditivă protezaţi cu aparat
auditiv.

O. A
H.I
B. D

masculin
feminin
masculin

Realizarea
unei
comparaţii
între
performanţele şcolarilor de clasa a IV a
implantaţi cohlear şi performanţele
şcolarilor de clasa a IV a protezaţi cu
aparat auditiv la nivelul abilităţilor
morfologice şi semantice.

Instrumente utilizate în cercetare

Ipoteze de cercetare
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Participanți

Tabel 1.Descrierea lotului de participanți la
cercetare
În
vederea
evaluării
abilităţilor
morfologice ale elevilor s-a utilizat “Proba
de Evaluare a Abilităţilor Morfologice în
Limba Română. Aplicaţii psiholingvistice”
(PEAMLR). Proba a fost elaborată de
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către Carolina Bodea-Haţegan în anul
2014.
În vederea evaluării laturii morfologice a
limbajului, în limba română, au fost
propuse spre ilustrare 20 de categorii
morfologice, constituite în blocuri
morfematice
reprezentative
pentru
problematica morfologică.

Prezentarea și interpretarea rezultatelor
Datele obținute în urma evaluărilor au
fost centralizate și prelucrate într-o bază
de date SPSS, această modalitate de
prelucrare își propune să pună în
evidență diferențele dintre două grupuri
de elevi de clasa a IV a, elevi cu
dizabilitate auditvă, un grup de elevi cu
implant cohlear și un grup de elevi
protezați cu aparat auditiv, în ceea ce
privește nivelul abilităților semantice și
nivelul abilităților morfologice.

Total

Gen

Vârstă

Tip de
protezare

Se prezintă distribuția participanților în
funcție de gen, vârstă și tip de protezare:

6
particip
anți

Femi
nin

Mascu
lin

11
a
ni

12
a
ni

2

4

5

1

Impl
ant
cohle
ar
3

Pentru identificarea diferențelor în ceea
ce privește rezultatele la PEAMLR, probă
utilizată pentru evaluarea abilităților
morfologice a celor două grupuri de elevi,
s-au reprezentat în mod grafic diferențele
în funcție de tipul de protezare dintre
cele două grupuri de elevi la nivelul
fiecărei categorii morfologice evaluate.
PEAMLR conține 20 de categorii
morfologice,
astfel
s-au
realizat
comparații între scorurile totale obținute
de cele două grupuri de elevi la această
probă, între scorurile obținute la fiecare
categorie evaluată în această probă și
între scorurile obținute pentru fiecare
bloc sistemic al acestor categorii
(substantive, verbe, pronume, adjective,
adverbe, prepoziții, conjuncții, numerale,
morfeme și inanimat/animat ).
În următorul grafic se prezintă media
scorurilor totale obținute în urma
evaluării prin intermediul PEAMLR a
fiecărui grup de elevi și diferențele
existente între cele două grupuri.

Apar
at
audi
tiv
3

Tabel 2.Distribuția participanților în
funcție de gen, vârstă și tip de protezare
Prima ipoteză are în vedere diferențele
dintre performanțele celor două grupuri
de elevi, elevii implantați cohlear și elevii
protezați cu aparat auditiv, la nivelul
abilităților morfologice, performanțe
identificate prin intermediul probei de
evaluare a abilităților morfologice în
limba română (PEAMLR).
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Grafic. 1. Diferențele identificate în funcție
tipul de protezare la nivel de PEAMLR
Analizând figura de mai sus, se identifică
faptul că există diferențe net observabile
între cele două grupuri de elevi, în sensul
că elevii implantați cohlear prezintă
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performanțe mai ridicate la nivelul
abilităților morfologice, comparativ cu
elevii protezați cu aparat auditiv, care au
performanțe mult mai scăzute, astfel,
ipoteza II de cercetare se confirmă.
În acest caz, media scorurilor totale ale
elevilor implantați cohlear se identifică
undeva înspre 80 de itemi rezolvați
corect, în schimb, media scorurilor totale
ale elevilor protezați cu aparat auditiv se
identifică undeva aproape de 60 de itemi
rezolvați corect.
În următoarele grafice se vor prezenta
diferențele dintre cele două categorii de
elevi identificate la nivelul categoriilor
morfologice la care s-au înregistrat cele
mai mari diferențe evaluate prin
PEAMLR.
Adjectiv

medie de
corecte.

Se identifică existența unor diferențe
între performanța celor două grupuri de
elevi la nivelul categoriei morfologice
alcătuite din adjective, în sensul că elevii
implantați cohlear prezintă performanțe
semnificativ mai ridicate, cu o medie de
aproximativ 8 răspunsuri corecte, față de
elevii protezați cu aparat auditiv care
prezintă performanțe mai scăzute, cu o

68

6

răspunsuri

Grafic II.3. Diferențele identificate în
funcție de tipul de protezare la nivelul
celor două tipuri de adjectiv: adjectiv gen și
adjectiv grade de comparație.
Luând în considerare figura II.3 se pot
observa diferențele existente între cele
două grupuri în ceea ce privește
rezultatele obținute la nivelul ambelor
categorii de verbe, și în acest caz elevii cu
implant cohlear având performanțe mai
ridicate, cu o medie de 4 itemi rezolvați
corect, atât pentru adjectivul gen, cât și
pentru adjectivul grade de comparație
comparativ cu o medie de 3 itemi la care
elevii protezați cu aparat auditiv au reușit
să răspundă corect.
Adverb

Grafic .II.2. Diferențele identificate în
funcție de tipul de protezare la nivelul
adjectivului.

aproximativ
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Grafic II.4. Diferențele identificate în
funcție de tipul de protezare la nivelul
adverbului.
Se identifică existența unor diferențe net
observabile între performanța celor două
grupuri de elevi la nivelul categoriei
morfologice alcătuite din adverbe, în
sensul că elevii implantați cohlear
prezintă performanțe semnificativ mai
ridicate, cu o medie de aproximativ 9
răspunsuri corecte, față de elevii protezați
cu
aparat
auditiv
care
prezintă
performanțe mai scăzute, cu o medie de
aproximativ 6 răspunsuri corecte.

Această categorie morfologică este
categoria la care s-au înregistrat cele mai
clare diferențe între cele două grupuri de
elevi, grupul de elevi implantați cohlear
aflându-se la un nivel al performanțelor,
în ceea ce privește adverbele, mult mai
ridicat.
Conjuncții

Grafic II.6. Diferențele identificate în
funcție de tipul de protezare la nivelul
conjuncțiilor
Grafic II.5 Diferențele identificate în
funcție de tipul de protezare la nivelul
celor două tipuri de adverb: locuțiuni
adverbiale și adverb grade de comparație.
În figura II.5 se pot observa diferențele
existente între cele două grupuri în ceea
ce privește rezultatele obținute la nivelul
ambelor categorii de adverbe, și în acest
caz elevii cu implant cohlear având
performanțe mai ridicate cu o medie de 4
itemi rezolvați corect pentru locuțiunile
adverbiale și o medie de 5 itemi rezolvați
corect pentru adverbul grade de
comparație comparativ cu o medie de 2
itemi pentru locuțiunile adverbiale și 4
itemi pentru adverb grade de comparație
la care elevii protezați cu aparat auditiv
au reușit să răspundă corect.
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Se identifică existența unor diferențe
observabile între performanța celor două
grupuri de elevi la nivelul categoriei
morfologice alcătuite din conjuncții, în
sensul că elevii implantați cohlear
prezintă performanțe mai ridicate, cu o
medie de aproximativ 7 itemi corect
rezolvați, față de elevii protezați cu aparat
auditiv care prezintă performanțe mai
scăzute, cu o medie de aproximativ 4
itemi corect rezolvați.
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Grafic II.7. Diferențele identificate în
funcție de tipul de protezare la nivelul
celor două tipuri de conjuncții: conjuncții
coordonatoare și subordonatoare
În ceea ce privește graficul II.7 se pot
observa diferențele existente între cele
două grupuri în ceea ce privește
rezultatele obținute la nivelul ambelor
categorii de conjuncții, și în acest caz
elevii cu implant cohlear prezintă
performanțe mai ridicate cu o medie de 3
itemi rezolvați corect la evaluarea
conjuncțiilor coordonatoare și de 4 itemi
rezolvați corect la evaluarea conjuncțiilor
coordonatoare comparativ cu o medie de
2 itemi rezolvați corect la ambele
categorii de conjuncții de către elevii
protezați cu aparat auditiv. Și la nivelul
acestei categorii diferențele dintre cele
două grupuri de elevi sunt foarte crescute
și semnificative pentru diferențele de la
nivelul scorurilor totale.
Morfeme

Grafic II.8. Diferențele identificate în
funcție de tipul de protezare la nivelul
morfemelor.
În graficul de mai sus se identifică
existența
unor
diferențe
între
performanța celor două grupe de elevi la
nivelul categoriei morfologice alcătuite
din morfeme, în sensul că elevii
implantați cohlear prezintă performanțe
mai ridicate, cu o medie de aproximativ
16 itemi corect rezolvați, față de elevii
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protezați cu aparat auditiv care prezintă
performanțe mai scăzute, cu o medie de
aproximativ 14 itemi corect rezolvați.

Grafic II.9. Diferențele identificate în
funcție de tipul de protezare la nivelul
celor patru tipuri morfeme: morfeme
derivative, morfeme suprasegmentale 1, 2
și 3
În figura de mai sus se pot observa
diferențele existente între cele două
grupuri în ceea ce privește rezultatele
obținute
la
nivelul
celor
patru
subcategorii evaluate la nivel de
morfeme, performanța fiind semnificativ
mai ridicată în cazul elevilor cu implant
cohlear.
Toate aceste date și interpretări
prezentate duc la confirmarea ipotezei I
de cercetare care susține că tipul de
protezare ( implant cohlear sau aparat
auditiv) al elevilor de clasa a IV a,
influențează performanțele la nivelul
abilităților morfologice, în sensul că elevii
cu implant cohlear vor avea performanțe
mai ridicate. Chiar dacă în cazul uneia
din categoriile morfologice evaluate,
categoria verbelor, elevii cu aparat auditiv
au performanțe mai ridicate și în cazul
altei categorii, cea a prepozițiilor, cele
două grupuri de elevi prezintă o medie a
scorului total egală, toate celelalte
categorii, la nivel de scor total
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demonstrează că elevii cu implant cohlear
au performanțe semnificativ mai ridicate.
II.A doua ipoteză are în vedere diferențele
existente între performanțele celor două
grupuri de elevi, elevii implantați cohlear
și elevi protezați cu aparat auditiv, la
evaluarea
abilităților
semantice,
performanțe evaluate prin intermediul
testului de vocabular Peabody (PPVT).

cohlear, fapt ce arată că ipoteza II de
cercetare se infirmă. Media scorurilor
totale ale elevilor protezați cu aparat
auditiv se identifică undeva între
90 și 100 de itemi la care s-a răspuns
corect, în schimb media scorurilor totale
ale elevilor implantați cohlear se
identifică undeva între 70 și 80 de itemi la
care s-a răspuns corect.
Principalele argumente pentru
ipoteza I de cercetare se infirmă
1.

Grafic.II.9. Diferențele identificate în
funcție de tipul de protezare la nivel de
PPVT
Pentru identificarea diferențelor în ceea
ce privește rezultatele la PPVT, test
utilizat pentru evaluarea abilităților
semantice a celor două grupuri de elevi,
s-au reprezentat în mod grafic diferențele
în funcție de tipul de protezare dintre
cele două grupuri de elevi la nivel de scor
total și la nivel de erori.
Figura de mai jos reprezintă diferențele în
funcție de tipul de protezare la nivel de
scor total în ceea ce privește nivelul
abilităților semantice ale celor două
grupuri de elevi, evaluați prin intermediul
PPVT – ului:
Analizând figura mai sus prezentată, se
identifică existența unor diferențe
observabile între cele două grupuri de
elevi, în sensul că elevii protezați cu
aparat auditiv prezintă abilități semantice
mai ridicate decât elevii implantați
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2.

care

Elevul F.D, în vârstă de 12 ani, elev
diagnoticat cu hipoacuzie profundă
bilaterală, implantat cohlear la
vârsta de 2 ani dar și cu tulburări din
spectrul autist și intelect liminar
prezintă un scor relativ mai redus,
un scor total de 30 de itemi la care a
răspuns corect, datorită faptului că
este diagnosticat cu dizabilitatăți
multiple și nu a reușit să își mențină
atenția pentru a duce testul PPVT
până la nivelul echivalent vârstei lui,
adică aproape de 100 de itemi
rezolvați corect. Astfel, media
socrurilor
totale
ale
elevilor
implantați cohlear scade și ipoteza
de cercetare I, care spune că elevii
implantați cohlear vor avea abilități
semantice mai ridicate față de cei cu
aparat auditiv, se infirmă.
Elevul B.D, în vârstă de 11 ani,
diagnosticat
cu
hipoacuzie
neurosenzorială şi protezat cu aparat
auditiv este elevul cu cele mai bune
rezultate
școlare
din
clasă,
prezentând și cel mai mare scor la
acest test, de 97 de itemi corect
rezolvați, astfel, media scorurilor
totale ale elvilor protezați cu aparat
auditiv crește
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Concluzii
Dezvoltarea abilităților morfologice și
semantice în cazul copiilor cu dizabilitate
auditivă este foarte importantă și benefică
pentru încurajarea utilizării, pe lângă
limbajul mimico – gestual, și a limbajului
oral, dar dezvoltarea acestor abilități este
influențată și de tipul de protezare al
copiilor.
Astfel, în urma evaluărilor individuale ale
fiecărui elev în parte prin utilizarea
probei de evaluare a abilităților
morfologice în limba română pentru
stabilirea nivelului de dezvoltare al
abilităților morfologice ale elevilor și prin
utilizarea testului de vocabular Peabody
pentru stabilirea nivelului de dezvoltare
al abilităților semantice ale elevilor, s-a
constatat că tipul de protezare al elevilor
(implant cohlear sau aparat auditiv)
influențează dezvoltarea optimă sau nu a
acestor abilități morfologice și semantice.
În urma analizării și interpretării
graficelor, tabelelor anterioare, se poate
identifica faptul că balanța în ceea ce
privește performanțele se înclină înspre
elevii cu implant cohlear, dar există și
situații clare în care elevi protezați cu
aparat auditiv prezintă performanțe mai
ridicate decât cei implantați cohlear,
situații date și de particularitățile de
dezvoltare ale anumitor elevi.
Pe baza rezultatelor obținute și prelucrate
pentru obținerea unei distribuții clare a
performanțelor, s-a constatat că atât
elevii cu implant cohlear, cât și elevii cu
aparat auditiv prezintă rezultate mai mari
pe o anumită latură a limbajului evaluată.
Elevii implantați cohlear au obținut
rezultate mai ridicate la nivel morfologic,
iar elevii protezați cu aparat auditiv au
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obținut rezultate mai ridicate la nivel
semantic.
Prin urmare, se poate spune că elevii cu
implant cohlear prezintă un nivel al
abilităților semantice mai redus, dar prin
faptul că au abilități morfologice mult
mai dezvoltate, ei prezintă un limbaj mult
mai închegat, mai natural și ușor de
înțeles față de elevii protezați cu aparat
auditiv, care chiar dacă au un vocabular
dezvoltat, le este mai greu să facă
conexiunea între cuvinte și să articuleze
corect cuvintele în propoziție.
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Tulburările specifice de învățare ale școlarlui mic
Silviana CHIȘU 1
Abstract
Starting from the operational psychological theories on the area of proximal development created by J. Piaget
(1965) and L.S. Vîgotski (1971), I sought to change the stage of evaluation and diagnosis of specific learning
disorders of elementary school students, from research activity into a research „hands-on” activity, through
which evaluation and diagnosis become a complex, dynamic and a long lasting process. The finality of this
process has materialized in the ease of developing and applying the compensatory and rehabilitative
therapeutic approach that helps young students avoid school failure.
Due to the formative character of using the applied psychological tests, by determining the cognitive level
and child’s academic skills, I have ruled out the idea of non-training students with certain predispositions for
specific learning disorders.
From a psychological and pedagogical point of view, such evaluation has a particular efficiency in cognitive
stimulation by orienting psychological intervention to improving students’ academic skills.
Through early evaluation and intervention, I have brought to parents’ awareness and to the school
environment (teachers and students’ school peers) the students’ specific learning difficulties, things that
would change wrong attitudes and bad representations towards students with specific learning disorders.
Keywords: SLI, learning difficulties, early intervention.

Cadru teoretic conceptual
Putem vorbi de tulburări specifice de
învățare
(dislexie,
disgrafie,
disortografie, discalculie) în cazul acelor
copii la care rezultatele obținute la scriscitit sau calcul rămân mult sub așteptări,
raportate
la
nivelul
capacităților
intelectuale, vârstă cronologică și la
efortul
depus
pentru
învățare.
Tulburările specifice de învățare (TSI)
nu sunt o boală, ci o modalitate specială
de prelucrare a informației, datorată
dezvoltării și funcționării diferite a
sistemului nervos central. TSI au la bază
o disfuncție neurologică și sunt
influențate în unele cazuri și de
ereditate. Acești copii au un nivel
normal de inteligență, doar că ei
gândesc și învață altfel decât ceilalți.
Conform datelor statistice la nivel
mondial, se constată că din numărul
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total de copii, un procent de 7-10%
prezintă TSI, iar procentul cazurilor
grave este de 3-5% (Bartok Eva, 2017).
TSI reprezintă “un complex de tulburări
de învățare a scris-cititului și calculului,
care se manifestă cu toate că subiecții au
un intelect normal, nu prezintă
deficiențe senzoriale, beneficiază de
instrucție școlară adecvată, de un mediu
socio-cultural
normal.
TSI
sunt
consecința
unor
perturbări
ale
aptitudinilor cognitive fundamentale, de
origine constituțională” (OMS,1995). TSI
pot apărea la orice nivel intelectual și nu
se explică prin lipsa exersării, lipsa de
motivare, factori emoționali sau slaba
pregătire a profesorilor. Nu depinde de
naționalitate sau nivelul socio-cultural al
familiilor (Bartok Eva, 2017).
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În lucrarea de față s-au abordat TSI din
sfera scris-cititului.
Cercetătorii români Verza (2003) și
Păunescu (1984) subliniază că semnul
grafic care transpune elementul sonor al
limbii este fonemul. Recunoașterea
semnelor grafice și atribuirea unui sens,
prin
înțelegerea
conținutului
se
realizează prin citire. Nu se poate trasa o
linie de demarcație între scriere și citire
deoarece în procesul instructiv ele se
învață împreună, iar scrierea nu se poate
însuși în afara citirii.
Coroborând cercetările efectuate în
domeniu cu observațiile personale,
consider că TSI din sfera scris-cititului
sunt determinate de perturbări în
procesarea limbajului oral/scris și de
achiziție a lexiei. Cititul este un proces
cognitiv complex. Copiii învață să
citească prin traducerea și decodificarea
fonemelor. Pe măsură ce copilul începe
să recunoască cuvintele, citirea devine
un proces automat. Observăm că elevii
cu TSI întâmpină dificultăți în
decodificarea grafemelor, în reținerea
grafemelor și cuvintelor, uneori în
pronunțarea corectă a cuvintelor, în
scrierea de mână, în planificarea și
organizarea activităților. Copiii cu TSI,
deși au unele abilități de procesare
vizuală a informației și recunosc
obiectele din mediul înconjurător, ei nu
pot înțelege și memora simbolurile
(literele
alfabetului,
cifrele
sau
cuvintele),
prezintă
tulburări
în
prelucrarea spațială și vizuală asociată
cu gândirea auditivă, liniară, în timp și
spațiu.
Din cauza dificultăților de înțelegere a
textelor citite, uneori chiar a propriului
scris, elevii cu TSI prezintă deseori o
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exprimare verbală lacunară, cu omisiuni
sau adăugiri de elemente ce nu figurează
în textul citit.
Constatăm că majoritatea cercetărilor
pun accent mai mult pe componentele
lingvistice şi numai în foarte mică
măsură pe funcțiile instrumentale - care
sunt esenţiale în realizarea actului de
scriere şi citire corectă.
Experiența practică ne arată că la un
număr mare de elevi cu TSI există o
dezvoltare
deficitară
a
funcțiilor
instrumentale, cu forme de manifestare
adesea necunoscute, dar cu un efect
perturbator în plan școlar. Acești elevi,
în ciuda unui intelect normal, manifestă
tulburări specifice de învățare a scriscititului, datorate în mare măsură
nedezvoltării unor funcții instrumentale.
Tulburările instrumentale se manifestă
prin: deficiențe ale percepţiei vizuale și
de
organizare
spațio-temporală,
tulburări de dominanţă emisferică,
tulburări
oculo-motorii
și
de
psihomotricitate, tulburări ale percepției
auditiv-verbale, deficienţe în percepţia
ordinii
temporale,
tulburări
în
procesarea fonologică, dificultăți de
secvențialiate
și
de
simbolizare,
tulburări de structurare a schemei
corporale şi de lateralitate, incapacitatea
de a trata secvenţial informaţiile, deficit
de integrare intermodală.
Tulburările funcțiilor iinstrumentale pot
explica o serie de manifestări tipice ale
TSI: confuzia între literele simetrice,
prin inversiunea stânga-dreapta ca și în
cazul literelor „b şi d” sau „p şi q”,
confuzia literelor prin inversarea
raporturilor sus-jos ca în cazul literelor
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„d–p, u-n”, scrierea şi citirea de la
dreapta la stânga (scrierea în oglindă).
Elevul cu TSI poate dezvolta un complex
de eșecuri care va avea repercusiuni
negative în dezvoltarea personalității

sale (anxietate, neîncredere în sine,
conduită agresivă, căutare de pedepse,
indisciplină, fugă de la școală, atitudine
negativă față de școală, sentimente de
inferioritate, devalorizarea eului (fig.1).

Fig.1 - Consecințele TSI asupra evoluției personalității școlarului mic (adaptată după
Păunescu,1984)
Plecând de la teoriile psihologice
operaționale privind zona proximei
dezvoltări elaborate de Piaget (1965) și
Vîgotski (1971), mi-am propus să
identific nivelul funcțiilor instrumentale
subdezvoltate și nivelul de dezvoltare
cognitivă a copiilor, urmând ca în
funcție de rezultate să intervin prin
programe educaționale personalizate
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(P.E.P) pentru preîntâmpinarea TSI și
prevenirea eșecului școlar. Am căutat să
transform etapa de evaluare și
diagnosticare a TSI, dintr-o activitate
constatativă într-o activitate de tip
cercetare-acțiune, prin care evaluarea și
diagnoza devin un proces complex,
unitar, dinamic și de durată.
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În acest scop, au fost examinați un
număr de 285 de copii cu vârste cuprinse
între 6-7 ani din 5 unități școlare din
Cluj-Napoca, dintre care 168 băieți și 117
fete. S-a utilizat testul Reversal și proba
Burlea (Burlea, 2007), care au pus în
evidență din totalul de participanți un
număr de 24 elevi care prezintă risc de
manifestare a TSI (etapa constatativă a
cercetării).
Investigațiile au fost realizate după
informarea cu privire la scopul cercetării
și după obținerea acordului scris al
părinților copiilor participanți la
experiment. Analiza și prelucrarea
statistică a datelor s-a făcut cu ajutorul
programului SPSS v.20.
Lotul de participanți selecționat (N=24
elevi) a fost împărțit în două grupe:
grupul experimental (N=12 elevi, format
din 8 băieți și 4 fete) și grupul de control
(N=12 elevi, format din 9 băieți și 3 fete).
Cele două grupuri sunt relativ omogene
din punct de vedere al vârstei
cronologice.
Grup experimental

Grup de control

Băieți

Fete

Băieți

Fete

8

4

9

3

Tabelul 1 - Eșantionul de participanți
Pentru evaluarea amănunțită a funcțiilor
instrumentale, în etapa experimentală
am folosit la ambele grupuri de subiecți:
testul Bender B (Bender, 1938), fișa de
procesare
fonologică
Burlea
(Burlea,2007) și
proba
Sindelar
(Sindelar, 1994). Etapa experimentală a
cercetării s-a desfășurat în urma
finalizării etapei de evaluare și
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diagnosticare
a
tulburărilor
instrumentale din etapa constatativă.
Rezultatele obținute de ambele grupe
sunt la același nivel, nu se observă
diferențe
semnificative
între
participanți.
În următoarea etapă a cercetării – etapa
de intervenție, participanții din lotul
experimental au fost incluși într-un
program de intervenție terapeutică
personalizată, în timp ce la lotul de
control nu au fost aplicate nici un fel de
programe personalizate.
În
etapa
de
intervenție,
prin
implementarea probelor de diagnostic
formativ am urmărit
stimularea
cognitivă și dezvoltarea funcțiilor
instrumentale deficitare a subiecților din
grupul
experimental.
Programele
complexe de stimulare și dezvoltare
cognitivă combinate cu exerciții sub
formă de joc, exerciții de îmbogățire
instrumentală după metoda Sindelar,
învățarea scris-cititului prin metoda
Meixner,
au evidențiat ritmurile
specifice de dezvoltare a copiilor,
precum și viteza cu care se recuperează.
Din analiza datelor rezultă că elevii din
grupul experimental înregistrează medii
semnificativ mai mari decât cei din
grupul de control. Rezultatele obținute
de grupul experimental se datorează
implementării
unui
program
de
intervenție
bazat
pe
dezvoltarea
funcțiilor instrumentale deficitare sau
nefuncționale
și
pe
stimularea
proceselor cognitive slab dezvoltate.
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Concluzii
Din analiza datelor obținute de către
cele două grupe de participanți
concluzionăm că funcțiile instrumentale
deficitare sau nefuncționale pot duce la
TSI, dar intervenind din timp asupra lor,
stimulându-le dezvoltarea, ajungem la
îmbunătățirea performanțelor școlare
ale elevilor.

Fig.2 - Diferențe între pretest și posttest
între cele două grupuri
Abordarea diagnosticului sub raport
dinamic și formativ ne-a evidențiat și
caracterul său comprehensiv, întrucât pe
lângă faptul că face aceleași predicții ca
și metodele clasice, ne oferă în plus
indicii importante asupra progresului
cognitiv.
Probele de tip formativ-recuperator mau ajutat la elaborarea unor programe
complexe de stimulare cognitivă și
dezvoltarea funcțiilor instrumentale
mult mai bine obiectivizate decât cele
elaborate pe baza informațiilor obținute
prin aplicarea de probe psihometrice.
Prin depistarea și intervenția timpurie a
tulburărilor instrumentale am urmărit și
un scop profilactic de sensibilizare a
părinților și a mediului școlar pentru
schimbarea
atitudinilor
și
reprezentărilor nefavorabile față de
copiii cu TSI. Am realizat o informare a
cadrelor didactice și a părinților asupra
avantajelor pe care le prezintă educația
timpurie
privind
identificarea
și
recuperarea copiilor cu risc de
manifestare a TSI.
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Considerăm că evaluarea timpurie a
funcțiilor instrumentale la începutul
clasei pregătitoare ar putea fi de mare
folos în identificarea și diagnosticarea
precoce a elevilor expuși riscului de a
dezvolta tulburări specifice de învățare.
Recomandăm
 implementarea unor programe de
depistări precoce a tulburărilor
instrumentale în scop preventiv, încă
din clasa pregătitoare;
 utilizarea probelor de evaluare
selectate în cercetare în evaluarea
elevilor aflați în clasa pregătitoare din
ciclul primar, iar rezultatele obținute
pot fi urmărite longitudinal în viitor
la clasele primare. Pe baza evaluării
cu probele aplicate în cercetare se pot
elabora proiecte recuperatorii și
educative speciale cu scopul de-a
preveni instalarea TSI și a asigura
succesul școlar al copiilor.
 introducerea
unor
programe
personalizate
specifice
pentru
dezvoltarea și îmbogățirea funcțiilor
instrumentale la elevii care prezintă
risc spre TSI;
Bibliografie
Bartok, E. (2017). Copilul dislexic - o
responsabilitate
comună.
Ghid
destinat
cadrelor
didactice
și

RRTTLC 2018
părinților copiilor cu TSI, Tipografia
Osli SRL, Târgu Mureș
Bender, L (1938). A visual motor gestalt
test and its clinical use, American
Orthopsychiatric
Association
of
Research Monographs, 38.
Burlea G., (2007). Tulburările limbajului
scris-citit, Ed. Polirom, Iaşi
Organisation Mondiale de la Santé
(1995)
Classification
statistique
internationale des maladies et des
problemes de santé connexes, 10, mise
a jour, Genève.
Păunescu, C. (1984). Tulburările de
limbaj la copil, Ed. Medicală,
Bucureşti,
Piaget, J. (1965). Psihologia inteligenței,
Editura Științifică, București
Sindelar, B. (1982). Lernprobleme an der
Wurzel packen. Trainingsprogramme
gegen Lernstorungen. Unter Mitarb v.
Rind W., Wien.
Sindelar,
B.
Teilleistungsschwachen,
Eigenverlag.

(1994).
Wien,

SPSS Inc. (2013) SPSS for Windows
(Version 20.0) Chicago, IL :SPSS.
Vîgotski, L.S. (1971). Opere psihologice
alese, vol.I, Ed. Didactică și
Pedagogică, București
Verza, E. (2003). Tratat de logopedie, Ed.
Fundaţiei Humanitas, Bucureşti
1.

Logoped specialist, Dr, CJRAE / L.T
„Mihai Eminescu”, Cluj-Napoca.
E-mail: silviana_chisu@yahoo.com

78

RRTTLC 2018

DOI:10.26744/rrttlc.2018.4.2.10

Fluența verbală (semantică și fonemică)
Carolina BODEA-HAȚEGAN 1
Abstract
This article defines verbal fluency, with both its ways: semantic verbal fluency and phonemic verbal
fluency trying to answer to the fallowing question „Is Verbal fluency and indicator for linguistic or a
cognitive development?”. In order to answer this question this article mentions lots of researches
regarding all the area in which verbal fluency tests are used. Among these areas we can mention: linguistic
area, neuropsychological area, psychiatric area. The practical aspect regrading verbal fluency is ensured
through the proposed assessment and training tasks both for semantic and phonemic verbal fluency. The
way Romanian psychological tests compress verbal fluency is another aspect approached in this article, in
order to ensure for the reader, the possibility to have a global image about verbal fluency and its concert
materializations.
Keywords: verbal fluency, semantic verbal fluency, phonemic verbal fluency, executive

functioning, language development.

Delimitări terminologice
Fluența verbală este termenul care
delimitează abilitatea umană de a
genera cât mai multe unități lingvistice
în raport cu un criteriu dat, într-o
anumită perioadă de timp (Shao, Janse,
Visser, Meyer, 2014). Această abilitate a
fost măsurată având în vedere criteriul
sunet/ fonem, respectiv sarcina consta
în a genera cât mai multe cuvinte, într-o
unitate de timp (de regula 1 minut) care
au în poziție finală un anumit fonem
(ex. de sarcină de fluență formulată
având în vedere criteriul fonem:
Enumerați cât mai multe cuvinte într-un
minut care să aibă în poziție inițială
sunetul „f”). Acest tip de fluență verbală
se mai numește și fluență fonemică
(Newcombe, 1969). De asemenea,
fluență verbală a mai fost cuantificată și
în raport cu criteriul categorie lexicală,
acest tip de fluență verbală se mai
numește și fluență semantică (Benton,
1968). Din acest punct de vedere sarcina
de fluență verbală poate fi formulată în
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următorii termeni: „Enumerați cât mai
multe cuvinte care se subsumează
categoriei lexicale animale, într-un
minut”. Performanța celor evaluați se
stabilește în raport cu numărul
unităților lingvistice corect emise în
unitatea de timp.
Complexitatea sarcinilor de fluență
verbală poate să fie mai scăzută sau mai
crescută în raport cu vârsta celor
evaluați,
dar
și
cu
intenția
examinatorului.
Astfel,
din
punct
de
vedere
neuropsihologic
evaluarea
fluenței
verbale ne oferă informații despre
funcționarea lobului frontal, aceasta
făcând parte din categoria funcțiilor
executive, un bun predictor al fluenței
verbale fiind atât abilitatea de activare,
cât și cea de inhibare a sistemului nervos
(Fisk, Sharp, 2004). În acest fel stabilirea
ratei fluenței verbale a fost studiată în
cazul persoanelor care prezintă ADHD
(Andreou, Trott, (2013), în cazul celor
care prezintă tulburări cognitive de tip
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Alzheimer (Radanovic, Diniz,
Novaretti, Flacks, Yassuda,
2009; Zhao, Guo, Hong, 2013;
Aprahamian,
Talib,
Radanovic, 2017).

Mirandez,
Forlenza,
Mirandez,
Forlenza.,

Sub aspect lingvistic, fluența verbală
este considerată un bun predictor al
funcției
lexicale,
aceasta
oferind
informații despre volumul vocabularului
și funcționalitatea activării acestuia
(Federmeier, McLennan, De Ochoa,
Kutas, 2002; Portocarrera, Burright,
Donovick,
2007;
Bethlehem,
de
Picciotto, Watt, 2003).
În context clinic fluența verbală a fost
studiată și în raport cu tulburarea
depresivă (Henry, Crawford, 2005; Trifu,
Nemeș, Bodea-Hațegan, Cozman, 2017),
punându-se astfel în evidența valoare
acesteia pentru diagnosticul, dar mai
ales diagnosticul diferențial în cadrul
acestei
patologii.
De
asemenea,
cercetările pun în evidență faptul că
fluența semantică are o valoare
diagnostică mult mai relevantă în
context clinic, aceasta subliniind
prezența nu numai a deficitului de la
nivelul
controlului
executiv,
cât
prezența unei afectări generalizate a
funcționării cognitive.
Fluența verbală: indicator al dezvoltării
limbajului sau al funcționării executive
În ciuda faptului că fluența verbală
poate fi un indicator multifațetat,
disputa legată de în ce plan valoare
predictivă a acesteia este mai crescută a
fost dezbătută amplu. Astfel, se
subliniază faptul că aceasta are o valoare
mult
mai
semnificativă
pentru
funcționarea executivă, fapt care o
transformă într-un instrument cu
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valențe neuropsihologice, prezentă în
aproape
orice baterie de teste
neurocognitive și în special în bateriile
care vizează adulții. Se notează, însă,
deopotrivă valoare predictivă crescută a
fluenței pentru delimitarea funcționării
limbajului, ceea ce face ca aceasta să fie
întâlnită ca subprobă, sarcină în testele
care evalueaază procesarea lingvistică
(Whiteside, Kealey, Semla, Luu, Rice,
Basso, Roper, 2016).
Chertkow și Bub, (1990 apud Hinckley,
2018) ilustrează grafic distincția dintre
ceea ce înseamnă funcționarea executivă
în relație cu sarcinile de fluență verbală
și funcționarea, accesarea lingvistică în
raport cu aceleași sarcini. Astfel, în
sarcinile de fluență semantică, funcțiile
executive sunt puse în lucru prin
următoarele aspecte:
Generarea strategiilor de căutare
Menținerea
strategiilor
de
căutare;fluența semantică și funcțiile
executive
Schimbarea strategiei de căutare
În sarcinile de fluență semantică
componenta lingvistică se referă la
abilitățile de asociere sau categorizare a
unităților unei categorii.
Sarcinile de evaluare a fluenței fie ea
semantică,
fie
fonemică
reclamă
utilizarea unității de timp ca indicator al
vitezei
și
constrângător
pentru
generarea de itemi. Acuratețea este un
alt element important de luat în
considerare, pentru că a fi fluent într-o
anumită sarcină nu se rezumă doar la a
fi rapid, a executa cu cea mai mare
viteză sarcina respectivă, ci implică și
gradul de corectitudine a modului în
care a fost rezolvată sarcină.
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Prin urmare, rezumativ,
fluenței verbale sunt:

parametrii

 unitatea de timp (de regulă se
utilizează unitatea de timp dată de 1
minut);
 viteza de execuție a sarcinii;
 acuratețea
executării
sarcinii
(acuratețea se verifică prin notarea
numărului de răspunsuri corecte,
precum și a numărului de răspunsuri
greșite).
Exemple de sarcini de evaluare a fluenței
semantice
Toate aceste sracini se lucrează oral cu
copii pentru a ajunge să măsurăm
abiltățile de fluență verbală. Ele pot fi
lucrate și bazându-ne pe scris/citit dar
atunci se evaluează fluența în citit/scris.
Enumerați cât mai multe
domestice într-un minut;

animale

Găsiți în unitatea cea mai scurtă de
timp, pentru fiecare cuvânt din lista dată
un element care face parte din aceeași
categorie:
Tabel 1. Exemple de sarcini de fluență
verbală bazate pe strategiile asociative
Item țintă

Element asociativ
categorial

Masă
Picior
Carte
Câine
Toamnă
Fată
Matematică

Găsiți cât mai repede, pentru fiecare
cuvânt din lista dată (unitatea specie)
categoria din care face parte (unitatea
gen):
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Tabel 2. Exemple de sarcini de fluență
verbală bazate pe strategiile de
categorizare
Item țintă

Categoria din care
face parte

Masă
Picior
Carte
Câine
Toamnă
Fată
Matematică

Găsiți în unitatea cea mai scurtă de
timp, pentru fiecare cuvânt din lista dată
(unitatea gen) câte o unitate specie:
Tabel 3. Exemple de sarcini de fluență
verbală bazate pe strategiile de
subcategorizare
Item țintă
Mobilă
Părți ale corpului
uman
Rechizite
Animale domestice
Anotimpuri
Ființe umane
Discipline școlare

Element subcategorial

Găsiți în unitatea cea mai scurtă de
timp, pentru fiecare cuvânt din lista dată
un specificator adjectival (care exprimă
o proprietate, caracteristică a itemului
țintă indicat)
Tabel 4. Exemple de sarcini de fluență
verbală bazate pe strategiile de clasificare
specificatorie adjectivală
Item țintă
Cap
Avion
Fustă
Tigru
Iarna
Șurubelniță
Castravete

Element specificator
adjectival
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Găsiți în unitatea cea mai scurtă de
timp, pentru fiecare cuvânt din lista dată
un specificator verbal (care exprimă o
caracteristică acțională a itemului dat):
Tabel 5. Exemple de sarcini de fluență
verbală bazate pe strategiile de clasificare
specificatorie verbală/acțională
Item țintă
Cuțit
Pisică
Copil
Cheie
Mașină
Vântul
Cireș

Element specificator
verbal
Taie
Miaună
Plânge
Închide
Pornește
Suflă
Înflorește

Pentru ca în sarcinile mai sus ilustrate să
se obțină rezultate bune, este nevoie ca
strategiile de căutare puse în lucru să fie
eficiente. Prin urmare, toate aceste
sarcini subliniază faptul că există o
foarte strânsă legătură între componenta
care implică funcționarea executivă și
activarea lingvistică, în cazul sarcinilor
de mai sus, activare de natură
semantică.
În sarcinile de fluență fonemică
analizând procesele cognitive implicate,
Troyer et al. (1997 apud Hinckley, 2018)
notează:
Generarea strategiilor de căutare;
Menținerea strategiilor de căutare;
fluența fonemică și funcțiile executive
Schimbarea strategiei de căutare
Practic, la fel ca și în cazul sarcinilor de
fluență semantică, funcțiile executive
sunt reprezentate prin aceleași operații
și în cazul sarcinilor de fluență
fonemică. Operațiile și strategiile de
căutare, urmăresc același lucru, anume:
 -reactualizarea de informație,
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 inhibarea stimulilor distractori,
 menținerea focalizării în raport cu
criteriul de selecție avut în vedere.
La nivel lingvistic, fluența fonemică se
referă la aceleași abilități de grupare,
categorizare, doar că în cazul acesta
criteriul clasificator nu este de natură
semantică (nu contează semnificația,
accesul la sensul cuvântului), ci de
natură
fonetică
(abilitatea
de
segmentare fonetică a sunetului inițial
fiind cea mai importantă abilitate
evaluată). Desigur că dacă sarcina
solicită generarea de cât mai multe
cuvinte care au în poziție inițială un
anume fonem, erori pot fi considerate
atât cuvintele generate care au în poziție
inițială alt sunet decât sunetul indicat,
cât și non-cuvintele generate care chiar
dacă au în poziție inițială sunetul țintă,
sub aspect semantic acestea nu
semnifică nimic. Într-o astfel de sarcină,
la vârste mici, se pot obține un număr
foarte mari de erori date tocmai de
prezența non-cuvintelor, construite
după paternul indicat, dar aceste unități
nu au parte de conținut.
Prin urmare, se poate observa că
diferențele dintre fluența semantică și
cea fonemică nu sunt totuși foarte mari,
mai ales din punctul de vedere al
proceselor
cognitive
implicate,
diferențele sunt date, mai degrabă, în
planul strategiilor lingvistice măsurate.
Diferențele sunt date mai degrabă la
nivelul structurilor neuronale care se
activează, astfel dacă zonele cerebrale
frontale susțin activitatea funcțiilor
executive, activitatea lingvistică este
susținută prin contribuția zonelor
temporale, occipitale și de la nivelul
girusului Sylvian (Birn et al., 2010).
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În sarcinile de fluență fonemică
activarea cerebrală este mai mare la
nivelul girusului stâng precentral/
inferior frontal, la nivelul bilateral
temporo- occipital și a nivelul bilateral
al cortexului parietal superior. În
sarcinile
de
fluență
seamantică,
categorială, activarea are loc la nivelul
cortexului occipital și la nivelul girusului
stâng median frontal și fusiform. Ceea ce
înseamnă că activarea frontală corelează
mai puternic cu sarcinile de fluență
semantică categorială, spre deosebire de
sarcinile de fluență verbală fonemică
(care presupun o activare mai
posterioară) (Birn at al., 2010).
Potrivit acestor studii se poate astfel
concluziona că fluența semantică, de
natură categorială pare a antrena
abilități cognitive mult mai crescute,
decât fluența fonemică. Prin urmare,
sarcinile de fluență semantică pot să
ilustreze mult mai facil deteriorări la
nivelul funcțiilor cerebrale, decât
sarcinile de fluență fonemică.
Exemple de sarcini de evaluare a fluenței
fonemice
Cea mai populară sarcină de fluență
fonemică este aceea de a genera într-un
minut cât mai multe cuvinte care au în
poziție inițială sunetul ”F”, ”A” și ”S”
(Spreen, Strauss, 1998, Strauss, Sherman,
Spreen, 2006). Practic această sarcină
presupune următoare instrucție: ”Găsiți
cât mai multe cuvinte care încep cu
litera ”F”, nu aveți voie să dați exemple
de nume proprii (nume de persoane,
orașe, țări, ape care au în poziție inițială
sunetul ”F”) și nici nu se consideră
cuvinte distincte variantele morfologice
ale unui cuvânt (de ex. fată, fete, fetelor,
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fetei etc.). Instrucția este aceeași și
pentru litera ”A” și pentru litera ”S”.
O altă formă a probei de fluență FAS
este CFL propusă ca parte a bateriei
COWAT (The Controlled Oral Word
Association Test (COWAT) o probă de
fluență verbală subtest a probei
Multilingual
Aphasia
Examination
(MAE)) de Benton, Hamsher, și Sivan,
(1994).
Barry, Bates și Labouvie, (2008) au arătat
că cele două probe de evaluare a fluenței
verbale sunt distincte prin gradul de
dificultate propus. Astfel proba CFL este
mult mai dificilă decât proba FAS,
potrivit studiului lor metaanalitic, având
în vedere criteriile: vârstă, gen și
educație.
Având în vedere acest studiu este de
subliniat
faptul
că
literatura
internațională propune instrumente
standardizate și profile cognitive
creonate pe baza sarcinilor de fluență
verbal (profile cognitive în demență,
schizofrenie, Parkinson, Alzheimer). În
practica psihiatrică românească se
utilizează proba COWAT și subprobele
ei (Trifu R, Mera D, Hambrich, M.
Cozman,D,2015), dar aceasta nu este
accesibilă logopezilor.
Pentru evaluarea fluenței verbale în
literatura românească la îndemâna
logopezilor este doar bateria de teste
neuropsihologice NEPSY, baterie care
conține o probă de fluență verbal
adresată copiilor cu vârsta de 3-4 ani,
dar și probă de fluență verbală adresată
copiilor cu vârsta cuprinsă în intervalul
5-12
ani
(vezi
https://www.cognitrom.ro/produs/evalu
are-neuropsihologica-copii/ ).
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În activitatea logopedică putem însă
oricând utiliza alte sunete care să
înlocuiască proba de fluență fonemică
”F”, ”A” și ”S”. Un exemplu de astfel de
studiu este cel în care Bahrami, Nejati,
Pooretemad, (2014) utilizează o sarcină
de fluență fonemică care vizează litere
”F” și ”J”, sarcină cuprinsă într-un test
etalonat și standardizat de Emi and
Takashi (2006 apud Bahrami, Nejati,
Pooretemad, 2014). Potrivit rezultatelor
acestui studiu se subliniază însă
importanța mult mai crescută a sacinilor
de fluență fonematică pentru a
diferenția între adolescenții care
prezintă bâlbâială și cei care au o
dezvoltare lingvistică tipică. Autorii
susțin faptul că de fapt sarcinile de
fluență semantică, care se bazează pe
categorizare, au o valoare mai scăzută în
activarea funcțiilor executive decât
sarcinile de fluență fonemică care
implică strategiile de comutare de la o
categorie la alta. Oricum, în final autorii
recunosc că atât sarcinile de fluență
semantică, cât și cele de fluență
fonemică au o valoare crescută în
ilustrarea modului în care funcționează
activarea cerebrală și se pun în lucru
funcțiile
executive,
oferindu-ne
argumente de utilizare a acestor sarcini
în activitatea logopedică, precum și în
activitatea neuropsihologică, atât pentru
contextul evaluării, cât și pentru
contextul stimulării și dezvoltării de noi
abilități la copii și adulți, deopotrivă.
Concluzii
Fluența verbală, cu cele două modalități
de materializare concretă reprezintă o
modalitate eficientă și foarte la
îndemâna specialiștilor pentru evaluarea
abilităților lingvistice, și, în același timp,
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pentru
evaluare
funcționării
și
dezvoltării cognitive. Domeniile de
utilizare
sunt
diverse:
domeniul
psihologic, logopedic, psihiatric și
educațional, ceea ce înseamnă că
valențele acestei
modalități
sunt
multidimensionate, asigurând atât buna
cunoaștere a particularităților de
dezvoltare umană, cât și direcții de
antrenare și dezvoltare a unor funcții
lingvistice și cognitive deficitare, cu scop
recuperator.
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