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Editorial
Carolina BODEA HAŢEGAN1,2
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Primul număr al Revistei Române de
Terapia Tulburărilor de Limbaj și
Comunicare-RRTTLC din anul 2019
îmbogățește
domeniul
practicii
logopedice din țara noastră cu nouă
materiale. Opt dintre articolele cuprinse
în revistă sunt structurate ca studii și
cercetări originale, care au o parte de
fundamentare teoretică și o parte de
aplicații practice, materializate fie
calitativ prin studii de caz, fie cantitativ
prin
inventarierea
frecvențelor
și
cuantificarea procentelor. Cel de-al
nouălea material cuprins în revistă
realizează o scurtă descriere a proiectului
derulat din anul 2017 în cadrul ASTTLRAsociației Specialiștilor în Terapia
Tulburărilor de Limbaj din România,
proiectul ”TALK - Language and literacy
curriculum for pre-schoolers and schoolage children: a programme to improve
inclusion, scholastic achievement and
social well-being (TALKCHIL)”.

tulburările de tip ADHD. De asemenea,
studiul longitudinal privind frecvența și
incidența tulburărilor de limbaj și
comunicare la nivelul unui cabinet
logopedic interșcolar, în intervalul 20072017, surprinde aspecte decisive ale
dinamicii domeniul terapiei tulburărilor
de limbaj și comunicare din țara noastră,
de-a
lungul
timpului.
Datele
epidemiologice se asociază cu date din
politica educațională, scoțând în evidență
necesitatea restructurării domeniului
logopedic pentru a putea fi mai eficient și
pentru a putea face față noii cazuistici.

Se poate observa o paletă largă de
interese specifice domeniului terapiei
tulburărilor de limbaj și comunicare prin
prisma articolelelor cuprinse în acest
număr al revistei: metode interactive
utilizate în domeniul educării limbajului
și a comunicării, aplicații ale jocului
didactic, strategii terapeutice specifice,
utilizarea poveștilor sociale. Dincolo de
aceste
aspecte
didactico-terapeutice
prezentate, se notează interesul pentru
studiul corelațional, astfel domeniul
practicii logopedice este pus în relație cu
cel
psihopedagogic
care
vizează

Considerăm această colecție de articole
cuprinse în numărul curent al revistei ca
fiind un eficient ghid de bună practică
logopedică și recomandăm cititorilor
parcurgerea materialelor cu atenție și
sprit critic constructiv.

Multe dintre aceste articole sunt dedicate
și categoriei diagnostice a copilului cu
dizabilitate
intelectuală,
ceea
ce
evidențiază faptul că logopedia aplicată în
școala specială din țara noastră se
adresează în special acestei categorii de
copii, iar specificitatea demersului
terapeutic, raportat la caracteristicile de
dezvoltare este notabilă.
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TALK - Language and literacy curriculum for pre-schoolers and school-age
children: a programme to improve inclusion, scholastic achievement and
social well-being (TALKCHIL)
Carolina BODEA-HAȚEGAN1
Abstract
This article describes the TALK - Language and literacy curriculum for pre-schoolers and school-age children:
a programme to improve inclusion, scholastic achievement and social well-being (TALKCHIL) project,
Erasmus+ KA2 ( no. 2017-1- IT02-KA201- 036596). The focus is on its the main objectives, activities and
partners, but also on ASTTLR role (ASTTLR- Asociația Specialiștilor în Terapia Tulburărilor de Limbaj din
România), the partner institution in the project from Romania. This project has a great relevance for
Romania situation as it focuses on one of the most important educational subject, children with learning
disabilities and the way this disorder can be prevented from early ages, from kindergarten. The obtained
results are gathered in two consistent materials, one dedicated to teachers and ne dedicated to parents, these
materials being of great value for the learning disabilities field.
Keywords: learning disabilities, project, Erasmus+, dissemination article, ASTTLR

Proiectul ‘TALK - Language and literacy
curriculum for pre-schoolers and schoolage children: a programme to improve
inclusion, scholastic achievement and
social well-being (TALKCHIL) (TALKcurriculum pentru dezvoltarea limbajului
și a preachizițiilor pentru scris-citit la
preșcolari și școlarii mici-un program de
promovare a incluziunii, a succesului
școlar și a bunăstării copiilor)’, numărul
2017-1- IT02-KA201- 036596 este un
proiect finanțat prin fonduri Erasmus+, în
cadrul programelor KA2 - Cooperation for
Innovation and the Exchange of Good
Practices; KA201 - Strategic Partnerships
for
school
education.
Proiectul
TALKCHIL
este
coordonat
de
Departmentul of Human Sciences din
University of Verona, având ca parteneri
Asociația
Specialiștilor
în
Terapia
Tulburărilor de Limbaj din RomâniaASTTLR, Hogeschool Gent at University
College of Gent, Social Cooperative
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‘Progetto Crescere’ din Italia și ‘Union of
Associations Multikultura’ din Polonia.
Scopul acestui proiect este de a investiga
dezvoltarea timpurie a limbajului,
precum şi bunăstarea copiilor în mediul
școlar, fiind vizate astfel și aspecte ale
dezvoltării socio-emoționale a copiilor.
Responsabilul acestui proiect din partea
României este dr. Carolina Bodea
Hațegan,
președintele
Asociației
Specialiștilor în Terapia Tulburărilor de
Limbaj
din
România-ASTTLR,
iar
cercetătorii implicați în proiect sunt dr.
Dorina Talaș, dr. Raluca Trifu și logoped
Lăcrămioara Buzzo.
Proiectul este organizat
următoarelor obiective:

în

baza

 Să promoveze incluziunea școlară
timpurie a copiilor cu cerințe
educaționale speciale, mai specific a
copiilor cu tulburări de limbaj și
comunicare;
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 Să promoveze și să faciliteze tranziția
de la grădiniță la școală pentru copiii
cu tulburări de limbaj și comunicare,
 Să evalueze și să dezvolte abilități
lingvistice și comunicaționale de
timpuriu pentru a preveni apariția
dificultăților de învățare și pentru a
asigura o stare de bine socială pe
parcursul școlarității,
 Să dezvolte și să implementeze
programe de suport pentru cadrele
didactice cu scopul de a crește
calitatea procesului educațional ce
vizează copilăria mică.

Cei 100 de copii sunt evaluați la debutul
proiectului, apoi sunt evaluați pe
parcursul
proiectului,
după
implementarea programelor de suport,
respectiv la finele grupei mari de
grădiniță și sunt reevaluați (ca procedură
de fallow-up) la finele primului an din
ciclul primar (în țara noastră, la finele
clasei pregătitoare, clasei 0).

Implementarea proiectului va aduce două
seturi
de
importante
beneficii
partenerilor și beneficiarilor:

Procesul de evaluare în cele trei
momente, se bazează atât pe instrumente
standardizate,
cât
și
instrumente
construite, adaptate și traduse în cadrul
proiectului. Un instrument standardizat
utilizat
pentru stabilirea nivelului
abilităților lingvistice și comunicaționale
a copiilor participanți la proiect este
testul DENVER (Denver Developmental
Screening Test). Din bateria Denver se
utilizează
subscala
pentru
limbaj,
instrument prin intermediul căruia se
stabilește
vârsta
limbajului.
Acest
instrument este dublat și de o evaluare
logopedică bazată în special pe utilizarea
albumului logopedic (Bodea Hațegan,
2016), fiind vizată în mod deosebit
identificarea
tulburărilor
sunetelor
vorbirii, cunoscut fiind faptul că
tulburările fonologice și articulatorii se
asociază, în general, cu dificultăți
specifice de învățare (Bodea Hațegan
2013; Hulme, Snowling, 2013).

 Va
contribui
la
îmbunătățirea
competențelor
cadrelor
didactice
pentru
a
sprijini
dezvoltarea
abilităților copiilor
în perioada
grădiniței, ceea ce va facilita tranziția
copiilor spre ciclul educațional școlar
primar.
 Va contribui la creșterea stării de bine
și a calității vieții copiilor cuprinși în
studiu prin îmbunătățirea abilităților
comunicaționale
și
prevenția
posibilelor dificultăți de învățare.
Participanții direcți în cadrul acestui
proiect
sunt
(același
număr
de
participanți direcți este prestabilit pentru
fiecare partener din cadrul proiectului):
 100 copii aflați în grupa mare de
grădiniță (câte 100 de copii din fiecare
țară participantă la proiect: Italia,
România, Belgia);
 10 cadre didactice (din fiecare țară
participantă la proiect);
 părinții
copiilor
participanți
la
cercetare.
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Cei 100 de copii evaluați din țara noastră
sunt înscriși la Grădinița cu program
prelungit ”Floare de Iris”, Cluj-Napoca,
instituție cu care ASTTLR a încheiat un
protocol de colaborare încă din anul 2017.

Pe lângă testul standardizat au fost
utilizate și 5 instrumente pe baza cărora
s-a observat comportamentul copilului în
relație cu colegii, cu cadrele didactice, cu
părinții:
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 Chestionar
pentru
evaluarea
comportamentului
social
în
creşă/grădiniţă;
 Grilă pentru evaluarea interacţiunii
cadru didactic-copil;
 Grilă pentru evaluarea interacţiunii
copil-cadru didactic şi copil- colegi;
 Grilă pentru evaluarea interacţiunii
copil-părinţi şi copil-colegi;
 Chestionar privind expunerea copiilor
la două sau mai multe limbi străine.
Toate aceste instrumente au fost
elaborate în cadrul proiectului, traduse și
adaptate specificului cultural al fiecărei
dintre cele trei țări în care s-au aplicat
(România, Belgia, Italia).
Cel mai valoros instrument de evaluare,
instrument creat în cadrul proiectului
este
prezentat
într-o
versiune
computerizată,
și
acesta
permite
cuantificarea automată a rezultatelor
înregistrate de copii. La nivelul
proiectului acest instrument se numește
Curriculum TALK (pentru evaluarea
abilităților lingvistice necesare achiziției
scris-cititului). Acest instrument cuprinde
următoarele probe:
 Repetare de pseudocuvinte;
 Conștiință fonologică (3 sarcini)
(sarcinile sunt de segmentare silabică,
segmentare și fonemică);
 Producție
lexicală
(sarcină
de
denumire a unor cuvinte cu frecvență
screscută și a unor cuvinte cu
frecvență scăzută în utilizare);
 Comprehensiune lexicală (sarcină de
decizie lexicală);
 Producție morfosintactică ( repetarea
structurilor lingvistice audiate. Sarcina
este gradată de la repetare de

sintagme, la repetare de propoziții
dezvoltate);
 Comprehensiune
morfosintactică
(sarcină de decizie morfo-sintactică.
Această sarcină completează sarcina
de comprehensiune lexicală, înglobând
și criteriul morfo-sintactic);
 Numire rapidă ( RAN);
 Sarcină de comprehensiunea unei
povești sociale;
 Sarcină de desenat (sracina presupune
redarea după model a patru figuri
geometrice: cerc, triunghi, semnul
plus, romb).
Instrumentul
presupune
utilizare
interactivă adresându-se copilului din
generația digitală, venind astfel în
întâmpinarea interesului major al acestei
generații de copii pentru calculator și
instrumente informatice. Prin acest
instrument s-a vizat sublinierea atât a
importanței
evaluării
abilităților
lingvistice verbale la o vârstă timpurie,
cât mai ales, legătura dintre limbajul oral
și cel scris/citit. Prin urmare, evaluarea de
timpuriu a limbajului oral se constituie
într-o modalitate de prevenție a
tulburărilor de scris-citit de mai târziu.
Având în vedere rezultatele evaluării
copiilor participanți la studiu, în etapa
pretest s-au construit celelelte două
rezultate (oput-puturi) ale proiectului:
 Ghidul TALK pentru cadre didactice
 Ghidul TALK pentru părinți
Aceste două rezultate ale proiectului,
ghidul pentru cadre didcatice și ghidul
pentru părinți au fost creionate pe cele 7
niveluri curriculare materializate în
programul TALK:
 Conștiința fonologică;
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 Citim cărți-spunem povești;
 Jocuri
pentru
dezvoltarea
vocabularului;
 Limbajul expresiv tematic;
 Comunicarea socială și emoțională;
 Muzică și mișcare;
 Activități de scris/desenat/dezvoltarea
motricității fine.
Aceste materiale curriculare pot fi de un
real folos cadrelor didactice și părinților
întrucât oferă exemple de activități care
pot fi lucrate cu copiii în vederea
asigurării nivelului optim de dezvoltare
lingvistică orală în vederea facilitării
achiziției scris/cititului și a tranziței de la
grădiniță la școală. În elaborarea acestor
instrumente s-a pornit de la asumpția că
intervenția
de
specialitate
asupra
limbajului oral are implicații pozitive și
asupra achiziției limbajului scris-citit,
aspect ilustrat de literatura de specialitate
și la nivelul altor studii (Fricke, BowyerCrane, Haley, Hulme, Snowling, 2013).
Toate datele proiectului sunt încărcate la
nivelul celui de-al patrulea material creat
în
cadrul
proiectului,
pe
lângă
instrumentul TALK de evaluare și cele
două materiale suport (Ghidul TALK
pentru cadre didactice și Ghidul Talk
pentru părinți), anume la nivelul unei
platforme
online
(http://press.eminus.pl/e-learning/ ). Prin
această
platformă
se
facilitează
diseminarea rezultatelor proiectului, se
asigură sustenabilitatea acestuia și se
facilitează
utilizarea
rezultatelor
proiectului de un număr mai mare de
beneficiari
Procedural, după etapa de evaluare
inițială (evaluare pretest), urmează etapa
de implemntare a programelor suport
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pentru cadrele didactice și părinți,
programe bazate în special pe întâlnirile
cu cadrele didactice și părinții și cele
două ghiduri, pentru ca în final să aibă loc
etapa de evaluare finală (posttest).
În etapa de evaluare finală performanțele
elevilor
se
evaluează
atât
prin
Curriculum-ul TALK, cât și printr-un
instrument de evaluare a abilităților de
scris-citit.
Dacă această etapă este una facilă pentru
partenerii noștri de proiect, anume
partenerii italieni și partenerii belgieni,
pentru noi situația este una delicată,
aceasta pentru că, în țara noastră, nu
există niciun instrument standardizat de
evaluare a scris-cititului la finalul clasei 0.
În aceste condiții ne-am aflat în situația
de a crea și standardiza un astfel de
instrument, chiar dacă proiectul în sine
nu are drept obiectiv acest aspect.
Instrumentul elaborat de noi pentru
evaluare abilităților de scris-citit la finalul
clasei 0 a fost aplicat pe o populație de
aproximativ 500 copii, iar datele obținute
ne vor permite generalizarea rezultatelor
proiectului.
Diseminarea rezultatelor proiectului se
realizează printr-un eveniment științific
special organizat. Proiectul prevede
minim 80 participanți la acest eveniment
în fiecare dintre cele trei țări partenere, în
total 240 participanți. Evenimentul pe
care îl vom organiza la nivelul ASTTLRAsociației Specialiștilor în Terapia
Tulburărilor de Limbaj din România va
avea loc în luna Iunie și se va numi:
Aspecte ale evaluării multidimensionate
timpurii a limbajului. Evenimentul din
Italia va avea loc în luna Aprilie și se va
numi: ”TALK”- predarea și evaluarea

RRTTLC 2019
limbajului. Evenimentul din Belgia va
avea loc în luna Mai și se va numi:
Tranziția de la grădiniță la școalăprogram de suport a incluziunii și a
bunăstării.
Prin cele trei evenimente se urmărește
prezentarea proiectului publicului larg,
dar mai ales se atrage atenția asupra
intervenției timpurii și asupra pregătirii
trecerii de la grădiniță la școală nu doar
pentru copilul cu nevoi educaționale
speciale, ci pentru toți copiii.
Rezultatele proiectului în ceea ce privește
evoluția copiilor vor fi prezentate în
cadrul conferințelor organizate în fiecare
țară parteneră, precum și prin articolele
de specialitate care vor fi elaborate.
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Relația dintre tulburările de tip ADHD și tulburările de limbaj la vârsta
preșcolară
Claudia LUPULEAC ( DENES) 1
Abstract
This comparative research has its focus on investigating the presence of ADHD behavior disturbance
disorders among the preschoolers who have speech disabilities.
The design of the study that has been used is a comparative one. The research participants were represented
by 64 preschoolers, age 3-6, divided into two independent test samples: preschoolers who have speech
disabilities and preschoolers who do not have speech disabilities. The ADHD symptoms were assessed with
the two questionnaires for the early childhood inventory ECI-4.
Participant’s language level was established by using specific tests that are frequently used in the Romanian
speech therapy field.
The highlights of the study referred to the fact that the preschoolers who were identified with a speech
disability showed more serious symptoms of ADHD behavior than the preschoolers who do not have any kind
of speech disability.
Keywords: preschoolers, language disorders, ADHD disorders.

Introducere
Sănătatea psihică a copiilor reprezintă un
un obiectiv prioritar al politicilor de
sănătate mintală, întrucât problemele
emoţionale şi de comportament ale
acestora pot genera un impact negativ
asupra performanţelor academice şi a
funcţionării sociale ulterioare.
Copilul preșcolar este o persoană în
dezvoltare care se poate confrunta cu
„patologii normale” (Ionescu & Ionescu,
2013). În acest sens cunoașterea
parametrilor profilului tipic de dezvoltare
al preșcolarului, permit atât aprecierea
perfomanțelor copilului în raport cu cele
ale covârstnicilor, cât și identificarea
abaterilor de la normă respectiv ceea ce
este atipic în dezvoltarea acestuia. La
vârsta preşcolară sistemele cerebrale
implicate în vorbire sunt fragile, aparatul
fonoarticular este în proces de dezvoltare,
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motiv pentru care tulburările care privesc
limbajul şi/sau comunicarea sunt destul
de frecvente. Verza & Verza (2000) susţin
că cele mai frecvente sunt tulburările de
pronunţie şi ritm.
Clarificări conceptuale
Considerată ,,vârsta de aur a copilăriei’’
(Munteanu, 2009), perioada preșcolară
sau a doua copilărie este perioada
cuprinsă între 3-6 ani. Aceasta aduce
schimbări importante în dezvoltarea
somato-fiziologică și psihologică a
copilului. Pană şi Tutunaru, (2009)
consideră preşcolaritate o etapă de
autodescoperire caracterizată printr-o
intensă dezvoltare la nivel existențial și
rațional. Perioada preșcolară reprezintă
pentru cei mai mulți dintre copiii debutul
școlar în grădiniță. În această etapă
activitatea dominantă este jocul care ,,
răspunde trebuinței de creație a
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personalității, dar și a sinelui în raport cu
viața și ipostezele ei felurite.’’( Schiopu &
Verza, 1997).
Psihologia vârstelor consideră că cele trei
subperioade ale preşcolarităţii sunt :
 Subperioada preşcolarului mic sau
etapa de vârstă cuprinsă între 3 şi 4
ani;
 Subperioada preşcolarului mijlociu
este cuprinsă între 4 şi 5 ani ;
 Subperioada
preşcolarului
mare,
cuprinsă între 5 şi 6 ani .
ICD 10 include tulburările de limbaj în
categoria ,,tulburărilor mentale și de
comportament’’.(Lăzărescu,
2016),
categoria V, respectiv subcategora
tulburărilor psihologice de dezvoltare F
80-89.
Tulburările
de
limbaj
și
comunicare ca forme distincte a
tulburărilor psihologice de dezvoltare
presupun deficiențe în planul vorbirii,
limbajului, și comunicării rezultând astfel
clasificarea diagnostică a tulburări de
limbaj şi comunicare în: ,, tulburări de
limbaj,
tulburarea
sunetelor
vorbirii/fonemelor, tulburarea de fluenţă
cu manifestare la copil (bâlbâiala),
tulburări de comunicare socială (
pragmatică) , alte tulburări de limbaj.”
(Bodea Haţegan , 2016).
Tulburarea de deficit de atenție și/sau
hiperactivitate/impulsivitate (American
Psychiatric Association, 2016), denumită
generic ADHD ,, este o tulburare care
afectează
funcționarea
sistemului
cognitiv’’. DSM-5 descrie trei tipuri de
ADHD,
în
funcţie
de
prezenţa
simptomelor de deficit de atenţie,
hiperactivitate/impulsivitate. Simptomele
persistă de cel puţin şase luni şi nu sunt o
manifestare
a
ostilităţii,
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comportamentului opozant/ sfidător sau
neînţelegerii îndeplinirii unor sarcini/
intrucţiuni şi se manifestă în cel puţin
două împrejurări.
Criteriile
specifice
pentru
ADHD
predominat inatent, se referă la faptul că
cel mai adesea, copilul are dificultăţi de
concentrare sau de distragere a atenţiei în
timpul efectuării unor sarcini, activităţi.
În cazul ADHD-ului dominat de
hiperactivitate şi impulsivitate, copilul nu
are astâmpăr în situaţiile în care ar trebui
să stea aşezat, nu se poate juca în linişte,
vorbeşte excesiv şi întreupe discuţiile
celorlalţi. ADHD-ul mixt presupune un
pattern combinat de simptome din cele
două tipuri de ADHD. Formele simple
sau combinate de ADHD apar în
copilărie, băieții având riscul de a
dezvolta această tulburare de două ori
mai mult decât fetele, în timp ce ADHD
predominant inatent să fie mai frecvent
în rândul fetelor.
Metodologia cercetării
Această lucrare îşi propune drept scop
indentificarea unor potențiale tulburări
de comportament în rândul preșcolarilor
cu tulburări de limbaj.

Obiectiv
Obiectivul principal al studiului constă
evaluarea simptomelor comportamentale
și emoționale la preșcolarii cu și fără
tulburări de limbaj.

Ipoteze
Pentru evidențierea diferențelor dintre
variabile între cele două loturi de subiecți
în funcție de tipul de repondenți
(părinte/educator)
s-au
stabilit
următoarele
ipoteze
comparative
diferențiatoare:
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1.

2.

3.

Preșcolarii cu T.T.L. prezintă o
severitate
mai
ridicată
a
simptomelor de ADHD predominant
inatent ,comparativ cu preșcolarii
fără T.T.L.;
Preșcolarii cu T.T.L. prezintă o
severitate
mai
ridicată
a
simptomelor de ADHD, tipul
hiperactiv-impulsiv comparativ cu
preșcolarii fără TTL;
Preșcolarii cu T.T.L. prezintă o
severitate
mai
ridicată
a
simptomelor de ADHD, tipul
combinat, comparativ cu preșcolarii
fără T.T.L.;

Design-ul acestui studiu de cercetare este
non-experimental, nonrandomizat, de tip
comparativ și transversal în care datele
obținute au fost măsurabile doar o
singură dată. Pentru testarea ipotezelor şi
interpretarea rezultatelor s-au folosit
testul de semnificaţie t a lui Student
pentru eşantioane independente și
indicele de mărime a efectului d-Cohen.
Participanții la cercetare
Participanţii la cercetare au fost
constituiţi din 64 de preşcolari din cei 67
de copii înscrişi în grupele de grădiniță
din cadrul Şcolii Gimnaziale I. G. Duca
din Petroșani, cu vârste cuprinse între 3 și
6 ani, împărţiţi în două eşantioane
independente: cu şi fără tulburări de
limbaj;
Selecția participanților s-a realizat pe
baza respectării criteriilor de omogenitate
la nivel intralot, şi interloturi. Criteriile de
includere au vizat preșcolarii care nu
prezintă
tulburări
de
dezvoltare,
dizabilități intelectuale, tulburări de auz,
tulburări
care
pot
să
prezinte
comorbidități în ceea ce privește
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afectarea ariei limbajului sau/şi tulburări
de
natură
emoţională,
tulburări
comportamentale.
Datele participanţilor la cercetare sunt
prezentate în tabelul următor:
Tabelul nr.1 - Date factuale ale
participanţilor la cercetare
Variabile

Genul participanţilor
Genul masculin
Genul feminin
Vârsta participanților
Preșcolari cu vârsta de 3
ani
Preșcolari cu vârsta de 4
ani
Preșcolari cu vârsta de 5
ani
Preșcolari cu vârsta de 6
ani
Starea limbajului (N =67)%
Copii fără tulburare de
limbaj/comunicare
Copii cu tulburări de
limbaj/comunicare

Număr de
participanţi
N=64

%

32
35

47,8%
52,2%

16

23,9

22

32,8

25

37,3

4

6%

40

59,7%

24

40%

Instrumente de cercetare
Recoltarea datelor cercetării s-a realizat
prin intermediul următoarelor probe:
Chestionarul de evaluare al copiilor–4
(ECI-4), scalele pentru ADHD varianta
pentru părinte și varianta pentru
educator, fișa de dezvoltare psihomotorie 3-6 ani, Scala ,, C. Păunescu
pentru
nivelul
de
dezvoltare
a
limbajului’’, fișa de evaluarea a sunetelor
izolate, proba vorbirii reflectate și fișa
pentru
evidențierea
tabloului
simptomatologic al bâlbâielii.
Rezultatele cercetării
În ceea ce priveşte severitatea ridicată a
simptomelor de ADHD predominant
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inatent , comparativ cu preșcolarii fără
T.T.L. varianta părinţi, valoarea testului
Levene ( F) este de .109, pragul de
semnificație este . 742 ceea ce înseamnă
că avem de a face cu o dispersie
eterogenă, deoarece Sig. (2-tailed) este
mai mare >.10. Valoarea testului t(54.362)
= 1.203, iar pragul de semnificație este
.234, ceea ce înseamnă că este mai mare
decât .05, ceea ce înseamnă că nu există
diferențe semnificative statistic între cele
două
loturi
privind
severitatea
simptomelor de tip ADHD, predominant
inatent ( varianta părinte).

simptomele de ADHD tipul cu deficit de
atenţie.Continuând
analiza
datelor
pentru varianta educator, sesizăm că
valoarea testului Levene (F) este 2,864 iar
pragul de semnificație este .096, ceea
înseamnă că avem tot o dispersie
eterogenă ( .10 < .096), motiv pentru care
ne vom raporta la a doua valoare a lui
t.Valoarea testului t este t(61,172)= -.349,
iar pragul de semnificație este .728, mai
mare decât.05, ceea ne arată că nu există
diferențe semnificative statistic între cele
două loturi. Marimea efectului d –
Cohen=.15. Având în vedere rezultatele
obţinute
ipoteza
nr.1
nu
este
demonstrată.

Calculând indicele de mărime a efectului
( d-cohen) obţinem o valoare de .30 ceea
ce indică un şi efect slab între TTL și
Tabelul nr. 2
Indicii de comparaţie dintre cele două loturi privind nivelului de severitate al ADHD tipul cu
deficit de atenţie şi starea limbajului
Conceptul evaluat
/tipul de repondenţi
Dispersie omogenă
Dispersie eterogenă
Conceptul evaluat
/tipul de repondenţi
Dispersie omogenă
Dispersie eterogenă

Severitatea simptomelor ADHD tipul cu deficit de atenţie, varianta
părinte
Valorile testului Levene Testul T pentru eşantioane independente
F
Sig
t
df
Sig. (2-tailed)
.109
.742
1.158
62
.251
1.203
54.362
.234
Severitatea simptomelor ADHD tipul cu deficit de atenţie, varianta
educator
Valorile testului Levene Testul T pentru eşantioane independente
F
Sig
t
df
Sig. (2-tailed)
2.864
.096
-.317
62
.753
-.349
61.172
.728

Continuând analiza pentru severitatea
simptomelor de ADHD, tipul hiperactivimpulsiv varianta părinte observăm că
valoarea testului Levene este 14,086,
pragul de semnificație este .001 , ceea ce
demonstrează o dispersie omogenă
pentru care ne vom raporta la primul
t(62) care este 3,216 şi care are un prag de
semnificație p=.002 ( mai mic decât .05),
ceea ce ceea ce înseamnă că există
diferențe semnificative statistic între cele
două
loturi
privind
severitatea
simptomelor de tip ADHD.
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Calculând indicele de mărime a efectului
( d-cohen) obţinem o valoare de .76 ceea
ce indică un şi efect puternic între TTL și
simptomele de ADHD predominant
hiperactiv/impulsiv.
Pentru varianta educator, valoarea
testului Levene este de 7,155 iar pragul de
semnificație este este .010, ceea ce
înseamnă că avem o dispersie omogenă
(Sig.>.10).
Conform
testului
de
semnificație
t
pentru
eșantioane
independente și a gradelor de libertate, t
(62) = 4,564, iar p-0,00.
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Mărimea efectului d cohen=1.09 ne arată
un efect puternic în ceea ce privește

severitatea simptomelor de ADHD,tipul
hiperactiv-impusiv la preșcolarii cu TTL

Tabelul nr. 3
Indicii de comparaţie dintre cele două loturi privind nivelului de severitate al ADHD
tipul hiperactiv-impulsiv şi starea limbajului
Conceptul evaluat
/tipul de repondenţi

Dispersie omogenă
Dispersie eterogenă
Conceptul evaluat
/tipul de repondenţi

Dispersie omogenă
Dispersie eterogenă

Severitatea simptomelor ADHD tipul cu hiperactiv-impulsiv,
varianta părinte
Valorile testului
Testul T pentru eşantioane independente
Levene
F
Sig
t
df
Sig. (2-tailed)
14.086
.001
3.216
62
.002
2.782
30.795
.009
Severitatea simptomelor ADHD tipul hiperactiv-impulsiv, varianta
educator
Valorile testului
Testul T pentru eşantioane independente
Levene
F
Sig
t
df
Sig. (2-tailed)
7.155
.010
4.564
62
.000
4.015
32.347
.000

Conform datelor obținute cu privire la
severitatea simptomelor pentru ADHD
tipul combinat,valoarea testului Levene
este de 2,149 iar pragul de semnificație
este .148, ceea ce înseamnă ca avem o
dispersie eterogenă. Testul t are valoarea
de t(41,240)=2,361 iar pragul de
semnificație
este
.023,
ceea
ce
demostrează
că
există
diferenţesemnificativ statistice. Mărimea
efectului d cohen =.62 indică o asociere
medie între TTL și simptome de ADHD,
tipul combinat ( varianta părinte).

În ceea priveşte varianta educator,
dispersia datelor este tot eterogenă,
deoarece Testul Levene are valoarea de
F=.309, iar pragul de semnificație este .58
( Sig. >.10). Valoarea testului t este t(62) =
3.594 ( p=.001<.05), fapt care ne indică că
diferențele dintre cele două loturi sunt
semnificative statistic. Mărimea efectului
d cohen= 0.79 ne indică o asociere
puternică între TTL și ADHD tipul
combinat. Concluzia analizei este că
ipoteza
diferenţiatoare
nr.3
este
susţinută.

Tabelul nr. 4
Indicii de comparaţie dintre cele două loturi privind nivelului de severitate al ADHD- tipul
combinat şi starea limbajului
Conceptul evaluat
/tipul de repondenţi

Dispersie omogenă
Dispersie eterogenă
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Severitatea simptomelor ADHD tipul combinat, varianta părinte
Valorile testului
Levene
F
Sig
2.149
.148

Testul T pentru eşantioane independente
t
2.843
2.361

df
62
41.240

Sig. (2-tailed)
.016
.023
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Severitatea simptomelor ADHD tipul combinat , varianta educator
Conceptul evaluat
/tipul de repondenţi

Valorile testului
Levene
F
Sig

Dispersie omogenă
Dispersie eterogenă

Concluzii și recomandări
Prin intermediul comparaților statistice sa urmărit identificarea unor diferențe în
ceea ce privește nivelul de severitate a
simptomele
comportamentale
și
emoționale la preșcolarii cu și fără
tulburări de limbaj.
Prima ipoteză a vizat analiza comparativă
a diferențelor dintre cele două loturi de
participanți cu privire la severitatea
simptomelor de ADHD tipul cu deficit de
atenție. Această ipoteză nu a fost
demonstrată,
rezultatele
fiind
nesemnficative statistic atât pentru
varianta părinți cât și pentru educatori.
Cu toate acestea rezultatele unor studii
de specialitate au evidențiat faptul că
există o concordanță între tulburările de
limbaj și subtipul de ADHD cu deficit de
atenție (Baker & Cantwell, 1992;
Redmond, 2016).
A doua ipoteză a intenționat să
demonstreze că există diferențe între cele
două loturi de participanți cu privire la
severitatea simptomelor de ADHD tipul
hiperactiv-impulsiv. Ipoteza a fost
demonstrată, întrucât rezultatele au fost
semnificative din punct de vedere
statistic. Rezultatele cercetărilor susțin de
alfel că simptomele de hiperactivitate se
întâlnesc deseori în tulburările de limbaj
(Hawkins E., Gathercole S., Astle D.,
Holmes J., 2016), pe de altă parte
tulburarea legată de achiziția limbajului
recepriv/expresiv fiind comorbiditate
frecventă la copiii preșcolari cu ADHD
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Testul T pentru eşantioane independente
t

df
62
61.172

Sig. (2-tailed)
.753
.728

hiperactiv-impulsiv ( Mueller & Tomblin,
2012) .
A treia ipoteză a dorit să demonstreze că
preșcolarii cu T.T.L. prezintă o severitate
mai ridicată a simptomelor de ADHD
tipul combinat decât preșcolarii fără acest
gen de tulburare. Ipoteza
a
fost
susținută ca urmare a faptului că
rezultatele au fost semnificative statistic.
Rezultatul obținut este întărit și de
studiile
anterioare
potrivit
cărora
tulburarea de hiperactivitate cu deficit de
atenție este un diagnostic frecvent la
copiii care prezintă o afectare a
abilităților lingvistice.
A patra ipoteză a dorit să demonstreze
eventualele diferențe dintre cele două
loturi de participanți cu privire la
simptomele legate de fobia socială.
Conform aștepărilor această ipoteză este
susținută. Rezultatele obținute fiind
semnificative din punct de vedere
statistic.
Rezultatele acestui studiu au evidențiat
faptul că preșcolarii cu tulburări de limbaj
prezintă ca și comorbidități, simptome
din spectrul tulburărilor de tip ADHD .
Pentru a veni în sprijinul acestora pot fi
inițiate o serie de intervenții terapeutice
după cum urmează :
 pentru corectarea tulburărilor de
limbaj este indicat ca preșcolarii să fie
incluși în programe terapeutice de
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corectare prin intermediul terapiei
logopedice.
 pentru prevenirea și ameliorarea
riscului de a dezvolta o tulburare
comportamentală sau/și în funcție de
pregnanța tulburării deja instalate,
copiii pot fi incluși în programe de
terapie
axate
pe
intervenții
comportamentale
sau
cognitivcomportamentale.
În concluzie putem aprecia că tulburările
de limbaj au un impact negativ asupra
personalității și dezvoltării psiho-sociale a
copilului, motiv pentru care milităm
pentru recuperarea timpurie a acestor
tulburări.
Bibliografie
American Psychiatric Association, (2016),
Tulburări de neurodezvoltare în DSM5, Manual de Diagnostic și Clasificare
Statistică a Tulburărilor Mintale,
Editura Medicală Callisto, București, p.
31
Baker, L., Cantwell, D.P.(1992). Attention
deficit disorder and speech/language
disoreder, Comprehensive Mental
Health Care, 2(1), 3-16;
Bodea, Haţegan C. (2016). LogopediaTerapia
tulburărilor
de limbaj.
Structuri deschise, Editura Trei:
Bucureşti, pp.45-46; p.115; p.321;
Hawkins, E., Gathercole, S., Astle, D.,
Holems, J. ( 2016), Language problems
and ADHD Symptoms, Brain Sciences
6(4):50.
Ionescu, C. J., Ionescu, Ș. ( 2013),
Tulburările de dezvoltare la copil în
Tratat de psihologie clinică şi

14

psihopatologie,
Bucureşti, p.91-95

Editura

TREI:

Lăzărescu, M. ( 2016). Clasificarea
tulburărilor
mentale
și
de
comportament. Descrieri clinice și
îndreptare diagnostice. Editura TREI:
București, p. 137
Mueller, K.L., Tomblin, B. J. ( 2012).
Examining
the
comorbidity
of
language disorders and ADHD, Tpo
Lang Disord, Jul-Sep, 32 (3): 228-246;
Munteanu, A., (2009). Vârsta preşcolară (
A doua copilărie ) în Psihologia
Vârstelor, Editura Euribit: Timişoara,
pp. 195-224
Pană,
L.,
Tutunaru,
R.
(2009).
Preşcolaritatea în Psihologia vârstelor
formare-evoluţie-involuţie,
Editura
Eurostampa: Timişoara, pp.82-112.
Redmond, S. M. (2016). Language
impairment
in
the
AttentionDeficit/Hyperactivity
Disorder
Context, Journal of Speech and
Hearing Disorders, Volume 55, 178192;
Schiopu, U., Verza, E. (1997). A doua
copilărie (de la 3 la 6 ani) în Psihologia
vârstelor –ciclurile vieţii, Editura
Didactică şi Pedagogică: R. A.,
Bucureşti, pp.123 -160
Verza, E., Verza, F. ( 2000). Psihologia
vârstelor, Editura Pro Humanitate:
București p.118
1.

Psiholog specialist cu competență în
psihopedagogie specială
Psiholog clinician practicant autonom
Profesor logoped la C.J.R.A.E. Hunedoara
Email: claudialupuleac@gmail.com

RRTTLC 2019

DOI:10.26744/rrttlc.2019.5.1.04

Strategii de dezvoltare fonetico-fonologică în contextul dizabilității
intelectuale.
Simona Rodica GAIE 1
Abstract
The article focuses on strategies for stimulating language development, using work strategies aimed at the
development of phonetic phonological and phonological processing components in order to reduce the
existing difficulties in the sphere of writing - reading in children with intellectual disabilities. The article
presents, from a theoretical stand point, the intellectual disabilities and the particularities of psychological
development - cognitive development – adaptive behavior and the specificity of the development of language
in the context of intellectual disability, with emphasis on the phonetic - phonological side and the
phonological processing of children with intellectual disability. By this it is delineated and highlighted the
existing problems, namely the necessity of advancing phonetic phonological development strategies and the
central objective of the paper, to emphasize the importance of the phonological processing skills in the case
of children with intellectual disability, having as secondary objectives the training of the ability of
phonological processing at the level of spontaneous and reflected speech, phonematic differentiation,
phonematic perception, phonematic analysis, rhythmic pronunciation education.
Keywords: language, communication, intellectual disability, phonological processing,
written - read disorders, speech disorder therapy

Aspecte teoretice

Specificul procesărilor fonologice
contextul dizabilității intelectuale

în

Auzul fonematic, cel ce stă la baza
discriminării sunetelor, a silabelor și a
cunoștințelor
ca
unități
specifice
limbajului,
trebuie
tratat
ca
o
componentă a auzului verbal uman, prin
care se percep și se diferențiază fonemele
limbii de proveniență atât la nivel
personal (emițător, propria pronunție),
cât și la nivel interuman (interlocutori,
receptori,
persoanele
din
mediul
ambiant); auzul fonematic se deosebește
așadar de auzul fizic, evitându-se
confundarea celor două. Prin aceasta
înțelegem că un individ poate avea un auz
fizic eficient, însă să întâlnească
dificultăți în sfera auzului fonematic.
Aceste dificultăți, sau tulburări ale
auzului fonematic, sunt descrise de
recepția deficitară a limbajului, emisia
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vorbirii nefiiind una tipică. Perturbările
grave ale auzului fonematic favorizează
dezvoltarea tulburărilor de pronunție
prin perceperea deficitară a vorbirii
interlocutorului; în aceeași manieră,
auzul fonematic poate fi dezvoltat tipic,
prin
îmbinarea
cu
îmbunătățirea
mișcărilor
articulatorii.
Dezvoltarea
deficitară a auzului fonematic este strâns
legată de calitatea proceselor de analiză și
de sinteză ale sistemului nervos central,
dar și de maturizarea redusă auditivperceptivă și de decodificarea calitativ
redusă (fie din lipsa exercițiului, de
antrenament, de carențe în plan
educațional
sau
datorat
unor
caracteristici individuale, personale de
dezvoltare).
Antrenarea
auzului
fonematic are așadar o importanță
deosebită și în abordarea tulburărilor de
scris – citit, deoarece conferă anumite
deprinderi esențiale, precum:
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 Dezvoltarea
capacităților
de
diferențiere fonematică (distingerea și
discriminarea sunetelor și cuvintelor);
 Dezvoltarea percepției fonematice;
 Analiza fonematică acustică (facilitând
trecerea de la fonem – silabă – cuvânt
– propoziție – frază);
 Dezvoltarea și formarea pronunției
ritmice.
Antrenarea auzului fonematic devine
esențială în cazuistica tulburărilor scris –
cititului ce au la bază tulburări profunde
ale vorbirii, ce presupun probleme majore
în emisia dar și în discriminarea literelor
și a reprezentării acestora într-un spațiu
grafic. Aceste dificultăți sunt accentuate
deoarece subiectul nu este conștient de
lipsurile sale, nefiind capabil să distingă
corect între producțiile sale lexico –
grafice și cele ale unui individ tipic
dezvoltat; în cazul unui fonem accentuat,
deseori dificultățile sunt întâlnite și la
nivelul grupurilor de litere și chiar și
asupra
cuvintelor.
De
asemenea,
autocontrolul subiectului este simplificat,
nepermițând efectuarea unei coordonări
sincronizate
cu
aparatul
motric,
kinestezic, însă se remarcă faptul că
citirea și scrierea după dictare se
îmbunătățesc în timp în urma obținerii
rezultatelor pozitive în sfera dezvoltării
auzului fonematic.
Creșterea sensibilității fonematice, alături
de dezvoltarea capacității de diferențiere
fonematic sunt puncte esențiale în
educarea auzului fonematic în vorbirea
proprie și a interlocutorului. Desigur,
obținerea unor rezultate favorabile ale
sensibilității fonematice este posibilă doar
în cazurile deficiențelor de auz medii sau
ușoare, pentru elevii care au beneficiat de
o protezare eficientă alături de un
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tratament auditiv implicit, subliniindu-se
necesitatea intervențiilor în echipe
(logoped – audiolog) ce se completează și
susțin reciproc. Sarcinile specialistului în
terapia tulburărilor de limbaj sunt trasate
de câteva obiective specifice, pentru
dezvoltarea capacității de diferențiere
fonematică
în
sensul
corectării
tulburărilor
de
auz
fonematic,
dezvoltarea
percepției
fonematice
corecte; dezvoltarea capacității de
diferențiere fonematică (distingerea și
discriminarea fonematică a sunetelor /
cuvintelor); analiza fonematică acustică
(facilitând trecerea sistematică de la frază
la sunet); dezvoltarea pronunției ritmice
și melodice.( Moldovan 2006)
Utilizarea activităților de joc, precum
poezii scurte, recitarea cu intonație,
folosirea paronimelor sau sinonimelor
antrenează auzul fonematic și sunt
eficace pentru orice palier de vârstă,
contribuind la dezvoltarea capacităților
de diferențiere a sunetelor asemănătoare
ca pronunție, dar și ca poziție a
aparatului fono-articulator (momentul
emiterii sunetelor), precum contribuie și
la diferențierea grafemelor ce au structuri
optice similare / asemănătoare. Exercițiile
de identificare și conștientizare de tipul
asemănări – deosebiri între literele de
tipar și reprezentarea grafică de mână a
acestora,
alături
de
diferențierea
sunetelor similare acustic și optic din
cuvinte (sau formarea de cuvinte din
litere și sunete ușor confundabile) oferă
posibilități de educare eficientă a auzului
fonematic. De asemenea, activitățile
didactice și / sau terapeutice cu caracter
fonologic abordează sunetul uzitând de
diversele canale auditive, vizuale, tactile,
senzoriale, conferind o explorare și o
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relaționare între caracteristicile auditive
și
articulatorii
ale
sunetelor
și
reprezentarea grafică a acestora, crescând
nivelul de comprehensiune pentru
subiectul afectat.
Auzul
fonematic
este
subsumat
conceptului de conștiință fonematică,
aceasta reprezentând un punct de pornire
în capacitatea de a însuși abilitățile de
sistematizare a alfabetului, având ca
premisă perceperea de către subiect a
cuvântului ca un tot unitar format din
foneme distincte (unități segmentale și
supra-segmentale). Conștiința fonologică
reprezintă, în esență, capacitatea de
identificare, discriminare și manipulare a
sunetelor ce compun un cuvânt. Astfel,
procesarea fonologică este compusă din
conștiința fonologică și conștiința
fonematică,
având
ca
finalitate
diferențierea sunetelor cuvintelor; în timp
ce conștiința fonologică este axată pe
îmbinarea fonemelor (influențând așadar
sensul cuvântului), manipulând sunetele
vorbirii prin segmentări, sinteze sau
deliții la nivelul cuvintelor, conștiința
fonematică este axată pe manipularea
fonemelor.
Aceste
procese
sunt
caracteristice și specifice activității de
învățare ce au ca obiective însușirea de
foneme (conform unor reguli, în vederea
obținerii
unui
sens
anume)
și
comprehensiunea silabelor și cuvintelor.
Ca și componente adiacente ale procesării
fonologice
menționăm
conștiința
fonologică, memoria fonologică (făcând
trimitere la stocarea de informații ce pot
permite manipularea sunetelor în cadrul
sarcinilor de conștiință fonologică) și
reactualizarea (constând în abilitatea de
reactualizare a fonemelor și abilitatea de
asociere a acestora cu grafemele). (Bodea
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Hațegan, 2016) „Conștiința fonologică se
referă la un anumit tip de cunoaștere
metalingvistică, având drept obiect de
studiu structura fonologică a limbajului.
Conștiința fonematică reprezintă un
element de specificitate a sistemului de
scriere alfabetic, manifestându-se discret
în faza preabecedară, dar dezvoltându-se
continuu, ca parte a procesului de
învățare a limbii scrise. (Bodea Hațegan,
2013) În intervenția timpurie asupra
tulburărilor la nivelul procesărilor
fonologice, se urmăresc următoarele
procese:
a) Ascultarea: urmărindu-se dezvoltarea
abilității de detecție, discriminare și
identificare a sunetelor din mediul
ambiant, abordându-se și sunetele
vorbirii, fonemele, abilitatea de detecție a
fonemelor și abilitatea de diferențiere a
fonemelor; pe acest palier se pot utiliza
activități de tipul „orientare după sursa
sonoră”, „diferențiere între sunetul
ambiant și sunetul emis de un instrument
muzical”, „ detectarea sunetelor vorbirii”,
„ reproducerea din memorie a sunetelor
vorbirii după un model dat”, „ detectarea
sunetelor emise de diverse instrumente
muzicale”;
b) Identificarea și diferențierea rimelor:
urmărindu-se
dezvoltarea
percepției
corespondenței
sonore,
utilizând
activități de tipul „structuri cu rimă”,
„producere de rime”.
c) Conștiința silabei: vizând abilitatea de
detectare și diferențiere fonemică și
silabică, utilizând activități de tipul
„indicarea numărului de sunete din care
este
alcătuită
silaba”,
„pronunție
coarticulată sunetelor ce alcătuiesc o
silabă”, „pronunția unei silabe după
pattern-uri
de
intonare
diferite”,
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„indicarea numărului de silabe dintr-un
cuvânt”, „elaborare de cuvinte având ca
model prima silabă, ultima silabă sau
silaba intermediară”.
d) Conștiința cuvântului: vizând divizarea
și percepția ca unități distincte a
cuvintelor, din sintagme, propoziții, fraze,
alături de abilitatea de a le manipula,
utilizând activități precum: „numărarea
de cuvinte dintr-o sintagmă / frază /
text”, „indicarea cuvintelor citite de pe o
planșă”, „recitare / cântare / interpretare
de poezii / cântece – frământări de
limbă”.
e) Conștiința fonemului: făcând trimitere
la abilitățile de detectare, identificare și
manipulare a sunetelor vorbirii limbii
materne, uzitând de activități de tipul:
„identificare a sunetului inițial / median /
final dintr-un cuvânt”, „discriminarea
sunetelor de la nivelul cuvintelor”, „
numărarea sunetelor dintr-un cuvânt”,
„sinteză fonemică la nivelul cuvântului”.
(Bodea Hațegan, 2013)
Obiectivele și ipoteza cercetării
Obiectivul cercetării este de a evidenția
specificul abilităților de procesare
fonologică în contextul dizabilității
intelectuale, prin utilizarea utilizarea
unor metode specifice și adaptate
nevoilor și particularităților de limbaj ale
elevilor.
1. Implicarea elevilor cu dizabilitate
intelectuală în sarcini care vizează
procesarea fonetico-fonologică contribuie
la stimularea dezvoltării limbajului.
2. Sarcinile de antrenare a componentelor
de procesare fonologică diminuează
dificultățile în prelucrarea contextelor
coarticulatorii.
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Instrumente de lucru

Sarcini de antrenare a componentelor
proceselor fonologice – Intervenție.
În îndeplinirea obiectivelor acestei
cercetări, s-a întocmit un plan de lucru
care să cuprindă câteva sarcini necesare
antrenării componentelor proceselor
fonologice. Aceste sarcini reunesc:
 Generarea de rime pornind de la un
cuvânt dat (elevului i se dau cuvinte
ilustrate sub forma unor imagini și i se
cere să numească alte cuvinte care
rimează; în primele activități, elevului
i se cere să aleagă cuvintele ilustrate
care rimează);
 Judecăți asupra rimelor (elevului îi
sunt prezentate perechi de imagini
care ilustrează diferite obiecte și i se
cere să stabilească dacă cele două
cuvinte rimează; ulterior, sarcini de
tipul „stabilește intrusul” – dintr-un șir
de cuvinte, elevul trebuie să indice
cuvântul care nu rimează);
 Sarcini de identificare a primului sunet
din cuvânt;
 Sarcini de identificare a sunetului din
mijlocul cuvântului;
 Sarcini de identificare a ultimului
sunet din cuvânt;
 Sarcini de enumerare de cuvinte care
încep cu un sunet dat;
 Sarcini de enumerare de cuvinte care
conțin median sau final un sunet dat;
 Sarcini de despărțire în silabe și de
identificare a numărului de silabe;
 Sarcini de identificare a numărului de
sunete dintr-un cuvânt;
 Sarcini de formare de cuvinte pornind
de la o silabă dată;
 Sarcini de numire a unor categorii
lexicale;
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 Sarcini de numire de însușiri și acțiuni,
având la bază povestirea după
imagine;
 Scriere după dictare a unor cuvinte
complexe din punct de vedere
fonologic;
 Scriere după dictare a unui text
necunoscut.

Testul Activ Burlea.
Proba, propusă de Georgeta Burlea
(2007), reprezintă un instrument destinat
identificării timpurii a tulburărilor de
scris – citit, cuprinzând opt domenii de
evaluare:
denumirea
de
imagini,
completarea de imagini, orientarea
spațială,
discriminarea
orientării
schemelor grafice, aranjarae de imagini –
orientare temporală, motricitate fină,
povestiri secvențiale.
La finele probei, rezultatele se cotează și
se completează într-un formular tipizat,
oferindu-se și ghidajul următor:
 Punctaj 90 – 121 = fără tulburări de
scris – citit;
 Punctaj 40 – 90 = risc de tulburări de
scris – citit;
 Punctaj 40 sau mai mic =
simptomatologie predispozantă.

Probă pentru evaluarea și antrenarea
conștiinței fonologice: (Bodea Hațegan,
2013)
Prin această probă se urmărește atât
evaluarea
cât
și
antrenarea
subcomponentelor procesării fonologice,
precum: conștiința rimei, conștiința
fonemului, conștiința silabei, conștiința
cuvântului și conștiința propoziției; proba
are un caracter generalizat, putând fi ușor
adaptabilă posibilităților și nivelului de
dezvoltare al elevilor vizați, fiind
aplicabilă atât individual cât și în grupuri.
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Ca probă de evaluare, ajută la stabilirea
nivelului de dezvoltare a abilităților de
procesare fonologică. Conținutul probei
este format din 14 sarcini: generare de
rime pornind de la un cuvânt, judecăți
asupra rimelor, stabilește cine nu
rimează, identifică ultimul sunet din
cuvintele, identifică numărul sunetelor și
a silabelor din cuvintele, construiește
cuvinte după model, categorii lexicale –
enumeră cât mai repede componente ale
acestei categorii, scrie după dictare,
găsește perechile care rimează, enumeră
cât mai multe cuvinte, într-un minut,
care încep cu sunetele, construiește
familia lexicală a cuvintelor, descrie în
cinci rânduri o bicicletă / mașină de
curse, scrie după dictare un text
necunoscut, enumeră proprietăți și
acțiuni.
Participanții la studiu
Lotul este împărțit în două loturi, pe
clase, primul lot, cel experimental, supus
intervenției propuse prin acest studiu,
fiind constituit din 10 elevi ai clasei a IV-a
A, și cel de-al doilea lot, de control, fiind
constituit tot din 10 elevi, ai clasei a IV-a
B, după cum urmează:
A. În lotul experimental sunt 10 elevi
dintre care 4 de sex feminin și 6 de sex
masculin, cu vârstele cuprinse între 11 și 15
ani, fiind un grup neomogen în privința
diagnosticului
/
IQ-ului
elevilor
(dizabilitatea intelectuală variază dinspre
dizabilitatea intelectuală severă spre
intelectul liminal).
B. În lotul de control sunt 10 elevi dintre
care 4 de sex feminin și 6 de sex masculin,
cu vârstele cuprinse între 11 și 16 ani, fiind
un
grup
neomogen
în
privința
diagnosticului
/
IQ-ului
elevilor
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(dizabilitatea intelectuală variază dinspre
dizabilitatea intelectuală severă spre
intelectul liminal).
Prezentarea și interpretarea rezultatelor

Prezentarea rezultatelor inițiale:
Aceste rezultate presupunem că sunt date
atât de fondul dizabilității existente,
diagnosticul asociat, alături de alți factori
esențiali: lipsa intervenției timpurii, a
planurilor de intervenție eficiente, a lipsei
stimulării pe durata școlarizării, a
mediului familial cât și a vârstei înaintate
a elevilor. Pentru acești elevi planul de
lucru propus în cercetarea de față a fost
adaptat, oferindu-se mai mult sprijin și
atenție în demersurile terapeutice
desfășurate pe durata cercetării.

Prezentarea rezultatelor finale:
În urma aplicării planului terapeutic
propus pe durata a 6 luni la elevii
grupului experimental/elevii clasei a IV-a
A, s-au efectuat evaluările finale cu
ajutorul
acelorași
instrumente
de
evaluare (Testul Activ Burlea, Probă
Conștiință Fonologică). Cei 20 de elevi ai
claselor a IV-a A și a IV-a B au trecut prin
același proces de evaluare precum în
evaluarea inițială, cu scopul de a
centraliza și compara rezultatele obținute
în vederea verificării gradului de atingere
a obiectivelor și ipotezelor înaintate.
Comparând rezultatele evaluărilor inițiale
cu rezultatele evaluărilor finale ale
grupului experimental, putem observa o
îmbunătățire a achizițiilor acestora:
Se observă așadar că elevii clasei a IV-a A
au avut o îmbunătățire în sfera stimulării
dezvoltării limbajului, considerând că în
afară de cei 2 elevi cu dizabilitate
intelectuală severă au avut o creștere în
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rezultatele obținute între cele două
evaluări. 3 elevi au obținut rezultate
foarte bune, 5 elevi au obținut rezultate
satisfăcătoare spre bune, iar 2 elevi au
prezentat o evoluție nesemnificativă
statistic,
performanțele
acestora
stagnând.
Se observă așadar că elevii clasei a IV-a B,
nefiind implicați în activități țintite de
stimulare a dezvoltării limbajului, nu au
înregistrat îmbunătățiri semnificative ale
rezultatelor între cele două evaluări,
punctajele obținute ca grup, ca subiect, și
per itemi ai evaluărilor fiind în mare
măsură asemănătoare în cadrul celor
două evaluări- evaluarea finală și cea
inițială.

Interpretarea rezultatelor finale:
În interpretarea rezultatelor finale ale
studiului, comparând rezultatele grupului
experimental cu cele ale grupului de
control (atât în evaluarea inițială, cât și în
evaluarea finală), în sensul validării
ipotezelor înaintate și verificării realizării
obiectivelor propuse, s-au obținut
următoarele date:
Așadar, observăm că pentru Testul Activ
Burlea, cele două grupuri au avut
următoarele performanțe:
Grupul experimental are 2 elevi fără
tulburări de scris - citit (din 0 elevi inițial,
desemnând faptul că 2 dintre elevii cu
risc de tulburări de scris – citit și-au
îmbunătățit semnificativ rezultatele),
grupul de control nu a avut asemenea
progres (din 0 elevi inițial);
Grupul experimental are 6 elevi cu risc de
tulburări de scris - citit (din 4 elevi inițial,
desemnând faptul că 2 dintre elevii cu
simptomatologie predispozantă și-au
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îmbunătățit rezultatele), grupul de
control are 4 elevi cu risc de tulburări de
scris - citit (din 4 elevi cu risc de tulburări
de scris – citit inițial, desemnând faptul
că elevii acestui grup nu au avut o
îmbunătățire
semnificativă
a
rezultatelor);
Grupul experimental are 2 elevi cu
simptomatologie predispozantă (din 6
elevi în evaluarea inițială, desemnând
faptul că 4 dintre aceștia au beneficiat de
stimulare eficientă, îmbunătățindu-și
semnificativ rezultatele evaluării finale),
grupul de control are 6 elevi cu
simptomatologie predispozantă (din 6
elevi cu aceeași simptomatologie în etapa
inițială
a
studiului,
rezultatele
neschimbându-se în evaluarea finală).
În privința Probei pentru Evaluarea și
Antrenarea
Conștiinței
Fonologice,
analiza datelor relevă următoarele
aspecte:
Grupul experimental are 3 elevi care
parcurg în proporție de 100% cele 14
sarcini ale probei, însă neatingând
punctajul maxim posibil, având câteva
erori (din 0 elevi care parcurg 100% din
sarcini
în
evaluarea
inițială,
îmbunătățirea rezultatelor fiind distinctă
și clar vizibilă), grupul de control
neavând elevi care să reușească să parcurg
toate cele 14 sarcini cu rezultate medii /
satisfăcătoare (nici în evaluarea inițială,
nici în evaluarea finală);
Grupul experimental are 5 elevi care
parcurg între 5 și 9 sarcini din total de 14
ale probei (între 50% – 75% din probă,
comparativ cu rezultatele din evaluarea
inițială, unde 2 elevi reușeau să parcurgă
50% din probă și 4 elevi reușeau să
parcurgă 25% din probă cu rezultate
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satisfăcătoare), în timp ce 2 elevi ai
grupului de control parcurg proba în
proporție de 50% (aceeași 2 elevi întâlniți
și în evaluarea inițială, fără schimbări
majore în performanțe);
Grupul experimental are 2 elevi ce
realizează mai puțin de 10% din probă (1 –
2 itemi, deficitari; în evaluarea inițială,
pentru grupul experimental, 4 elevi aveau
această performanță – se observă și aici
creșterea semnificativă a rezultatelor a 2
dintre elevi), în timp ce elevii grupului de
control au înregistrat aceleași rezultate: 4
elevi care realizează mai puțin de 10% din
probă (1 – 2 itemi, deficitari, atât în
evaluarea inițială cât și în cea finală, fără
îmbunătățirea rezultatelor obținute).
Așadar, dezvoltarea abilităților de
procesare
fonologică
în
contextul
dizabilității intelectuale, prin utilizarea
unor metode specifice și adaptate
nevoilor și particularităților de limbaj ale
elevilor se consideră a fi un obiectiv
îndeplinit, cu răsfrângere asupra creșterii
sensibilității
fonematice,
dezvoltării
capacității de diferențiere fonematică,
formării capacității de diferențiere
fonematică,
formării
percepției
fonematice corecte, dezvoltării analizei
fonematice acustice, educării pronunției
ritmice.
Concluzii
Considerând importanța ce o denotă
abilitățile de comunicare și limbajul,
împreună
cu
toate
componentele
acestora, sintactica, propozițiile și frazele,
morfologia, cuvintele și silabele, latura
fonetico-fonologică, sunetul emis, înțeles,
receptat corect și întregul complex al
preachizițiilor,
necesitatea
abordării
laturii
fonetico-fonologice
este
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fundamentală – fapt relevat prin studiul
de față, ce vine în sprijinul și cu resursele
necesare abordării acestei problematici în
contextul dizabilității intelectuale. Orice
demers educațional – terapeutic –
recuperator – stimulator, de dezvoltare a
limbajului în esență, se bazează pe
preachizițiile ca necesitate premergătoare
și
procesarea
fonetico-fonologică,
presupunând dobândirea discriminării
sunetelor, a silabelor și a cunoștințelor ca
unități specifice limbajului, tratate ca
fiind componente ale auzului verbal
uman, prin care se percep și se
diferențiază fonemele limbii native.
Astfel,
se
evidențiază
necesitatea
dezvoltării unor planuri de intervenție
țintite, a unor strategii pentru stimularea
procesării fonetico-fonologice. Acest
aspect a fost urmărit în studiul de față
prin implicarea a douăzeci de elevi,
împărțiți în două grupe – grup de control
și grup experimental – pentru a sublinia
beneficiile dar și importanța procesării
fonetico-fonologice și a sarcinilor de
antrenare a componentelor de procesare
fonologică, considerând că astfel se
facilitează
prelucrarea
contextelor
coarticulatorii, se stimulează dezvoltarea
limbajului și deci se contribuie la
„fundația”, la fundamentul evoluției
abilităților de comunicare. Cu ajutorul
elevilor implicați în studiu s-au verificat
cele două ipoteze înaintate, constatânduse că elevii desemnați ca fiind parte din
grupul experimental, în urma a șase luni
de implicare în activități terapeutice de
stimulare a dezvoltării limbajului au
obținut rezultate semnificative în privința
abilităților de procesare fonologică, în
diminuarea discordanțelor în prelucrarea
contextelor coarticulatorii, în creșterea
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inteligibilității, în creșterea sensibilității
fonematice, a dezvoltării capacității de
diferențiere fonematică, a formării
percepției fonematice corecte, educarea
pronunției ritmice și a dezvoltării analizei
fonematice acustice.
Lotul supus cercetării a fost compus din
10 elevi cu media de vârstă de 12 ani, doi
dintre elevi având intelect de limită, doi
având dizabilitate intelectuală ușoară,
patru având dizabilitate intelectuală
moderată și 2 având dizabilitate
intelectuală
severă,
în
grupul
experimental, și alți 10 elevi, cu media de
vârstă de 12 ani, unul dintre aceștia având
intelect liminar, patru având dizabilitate
intelectuală ușoară, doi având dizabilitate
intelectuală moderată și trei elevi având
dizabilitate intelectuală severă, în grupul
de control; toți elevii sunt elevi ai Școlii
Gimnaziale Speciale, Baia Mare, în clasele
a IV-a A și a IV-a B. În urma aplicării
strategiilor de dezvoltare foneticofonologică propuse, conform designului
cercetării, se remarcă faptul că în cazul
grupului experimental, în privința
tulburărilor de scris – citit (implicând
denumirea de imagini, completarea de
imagini,
orientarea
spațială,
discriminarea
orientării
schemelor
grafice, aranjarea de imagini, orientarea
temporală, motricitatea fină, povestirea
secvențială), din cei 10 elevi, 4 dintre ei
prezentau un risc de tulburări de scris –
citit și 6 prezentau simptomatologie
predispozantă în faza incipientă a
studiului, iar la finalul studiului, din
acești 10 elevi, doar 2 elevi prezentau
simptomatologie predispozantă, 6 elevi
prezentau un risc de tulburări de scris –
citit și alți 2 elevi au obținut performanțe
deosebite, rezultatele lor denotând lipsa
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tulburărilor de scris – citit. De asemenea,
în urmărirea atingerii obiectivelor ce
vizau dezvoltarea conștiinței fonologice,
în evaluările inițiale 4 dintre elevi reușeau
să parcurgă aproximativ 10% din itemi sau
mai puțin, 4 dintre elevi reușeau să
parcurgă aproximativ 25% dintre itemi iar
2 dintre elevi reușeau să parcurgă itemii
în proporție de 50%, în timp ce, în
evaluarea
finală,
rezultatele
și
performanțele au fost considerabil
îmbunătățite: 2 elevi, cu dizabilitate
intelectuală severă și-au menținut
performanțele de parcurgere a itemilor
într-un procent mai mic de 10%, 5 dintre
elevi realizează itemii în proporție de 50%
- 75% sau mai mult, iar 3 dintre elevi
realizează aproape integral, 100% dintre
itemi. Concluzionând, strategiile de
dezvoltare fonetico – fonologică sunt de o
necesitate semnificativă în dezvoltarea
limbajului și a comunicării, subliniinduse importanța aplicării unor planuri de
intervenție / tratament / terapie a
tulburărilor de limbaj chiar și de la vârste
mai mici, aspect subliniat atât de nevoia
și indispensabilitatea abilităților de
comunicare, cât și de potențialul și nevoia
de dezvoltare armonioasă a elevilor.
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Utilizarea jocului didactic în terapia tulburărilor de limbaj şi comunicare
Eudochia DOBRA 1
Abstract

This article brings to the foreground the educational game as a method of correction of language and
communication disorders in preschoolers and small students in mass education, pointing that through the
game, children may be corrected in a pleasant and efficientway as well. In the first part of the article
emphasis is put on the importance of the game in the period of childhood, which is dominated by the
game, and on the classification of educational games to practice the language. The second part presents
the analysis of the data obtained as a result of the implementation of the educational game as a method of
correction, within the experimental group and the data obtained by using the standard working methods
for the children in the control group.
Keywords: game, correction, language disorder, vocabulary development, preschool/primary

school

Introducere
În literatură de specialitate, jocul este
definit şi explicat în moduri foarte
diferite; tot atât de diferite sunt şi
funcţiile şi sensurile ce i se atribuie. Aşa
cum îl defineşte J. Huizinga în “Homo
ludens”, jocul este “o acţiune specifică,
încărcată de sensuri şi tensiuni,
întotdeauna desfăşurată după reguli
acceptate de bunăvoie şi în afara sferei
utilităţii sau necesităţii materiale, însoţită
de simţăminte de înălţare şi de încordare,
de voioşie şi destindere”(Bubuţanu, 2016,
p. 17).
Cel mai eficient mijloc prin care copiii iau
contact cu realitate din jurul lor, prin care
înţeleg evenimentele şi prin care învaţă
din ele este, fără îndoială,
jocul.
Utilizarea şi dezvoltarea limbajului fac
parte integrantă din acest proces.
Jucându-se, copilul exersează înţelegerea
prin comunicare, îşi dezvoltă capacitatea
de discriminare, de judecată, imaginează
şi formulează verbal atât realul, cât şi
imaginarul (Dumitrana, 1999).
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În psihologie, jocul este folosit ca mijloc
de investigaţie, dar şi ca procedeu
terapeutic,
atât
pentru
copii
şi
adolescenţi, cât şi pentru adulţi. Prin joc,
copilul învaţă şi se dezvoltă totodată.
Jocul înseamnă o explorare a universului,
a realităţii. Tot prin joc, el reproduce,
reconstruieşte secvenţe din viaţă sau
creează o nouă lume, o altă realitate.
Referitor la conceptul de joc, este
important să subliniem că prin activitatea
de joc, copiii: îşi formează identitatea
personală; învaţă acte, acţiuni, operaţii,
conduite care îi ajută să rezolve probleme
din mediul său; învaţă să fie mai flexibili
în gândire, să găsească soluţii diferite;
învaţă să comunice (vorbire, ascultare,
înţelegere); îşi dezvoltă atenţia, motivaţia,
abilităţile sociale;
În „Dicţionarul de termeni pedagogici”,
jocul didactic este definit ca fiind:”o
metodă de învăţământ în care predomină
acţiunea didactică simulată. Această
acţiune valorifică la nivelul instrucţiei
finalităţile adaptative de tip recreativ
proprii activităţii umane, în general, în
anumite momente ale evoluţiei sale
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ontogenetice, în mod special”(Bubuţanu,
2016, p.19).
Jocul are un rol terapeutic pentru copiii
care nu au dezvoltat spiritul de iniţiativă
şi curajul de a intra în competiţie. Prin joc
se eliberează de vechiul copil timid şi
intră cu toate forţele în dinamismul
jocului de rol. Nu se mai teme atât de de
tare de cenzură deoarece personajul
poate spune orice, iar reproşurile nu i se
adresează lui personal. Prin joc copilul
proiectează stări, emoții sau gânduri pe
care nu are curajul, sau nu are capacitatea
de a le comunica frontal.

Clasificarea jocurilor didactice de educare
a limbajului
Cunoscându-se
cerinţele
programei
şcolare, ţinându-se seama de greşelile
tipice constatate la preşcolari, se poate
realiza o grupare a jocurilor didactice
după cum urmează:
 Jocuri didactice pentru dezvoltarea
laturii fonetice a limbajului;
 Jocuri didactice pentru formarea
deprinderii de exprimare corectă din
punct de vedere gramatical;
 Jocuri didactice pentru precizarea şi
activizarea vocabularului;
Prin folosirea jocurilor didactice astfel
grupate, copiii sunt pregătiţi pentru
următoarele direcţii:
 să pronunţe corect toate sunetele
limbii române;
 să folosească în vorbire cuvinte care
denumesc obiecte şi fenomene din
mediul înconjurător (substantive),
cuvinte care ţin locul unor nume
(pronume), cuvinte care exprimă un
număr, o determinare numerică sau
ordinea obiectelor prin numărare
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(numerale), cuvinte care denumesc
acţiuni (verbe), cuvinte de legătură;
 să folosească formele articulate şi
nearticulate ale substantivelor la
singular şi plural, precum și
şi
terminaţiile cazurilor substantivelor mai ales, la genitiv şi dativ;
 să folosească în contexte diferite
numeralele cardinale şi ordinale;
 să schimbe formele verbului după
persoană şi număr şi să deosebească
timpurile verbului (prezent, trecut şi
viitor);
 să
exprime
corect
acordurile
gramaticale;
 să realizeze analize fonetice prin
metoda fonetică, analitico-sintetică.
Pentru formarea unor comportamente
verbale corecte la copiii preşcolari şi
şcolari mici, se poate folosi o strategie
didactică ce implică atât metode şi
procedee tradiţionale cât şi metode
moderne activizate.
Dintre procedee folosite pot fi amintite:
repetarea într-o formă corectă a
răspunsului copilului; repetarea formei
corecte de către copil; adresarea cererii de
a-şi reformula singur răspunsul într-o
formă corectă; corectarea ori de câte ori a
fost nevoie a copilului care a greşit;
activizarea tuturor copiilor; tratarea
diferenţiată a copiilor; prezentarea în
toate împrejurările a unor modele de
exprimare corectă sub aspect gramatical.
Jocul didactic, ca metodă, poate fi utilizat
în toate compartimentele activităţilor
instructiv-educative din grădiniţă şi
şcoală (Stan, 2013).
Georgeta Corniţă face o altă clasificare a
jocurilor pentru dezvoltarea gândirii:
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Din
punct
de
vedere
al
conţinuturilor abordate:
 jocuri fonetice;- jocuri lexicale;- jocuri
gramaticale;-jocuri de exprimare a
relaţiilor şi a reprezentărilor;-jocuri cu
caracter creator;
2. După modalitatea de desfăşurare a
locului, se pot utiliza:
 jocurile- conversaţii;- jocurile- dialog;jocurile- exerciţiu;- jocurile- povestire;
3. După materiale şi mijloace utilizate,
jocurile pot fi:
 jocuri cu imagini;- jocuri cu povestiri;jocuri
cu
jetoane;jocuri
pe
computer;- jocuri cu diferite obiecte;jocuri fără suport material;”(Corniţă,
1993).
1.

Jocul didactic ocupă un loc deosebit de
important în dezvoltarea vorbirii copiilor
preşcolari şi şcolari, deoarece forma de
joc antrenează copilul în stimularea şi
exersarea vorbirii în direcţia propusă în
cadrul fiecărui joc, fără ca el să
conştientizeze acest efort.
Prin
intermediul lui se fixează,
precizează şi activează vocabularul
copiilor, se contribuie la îmbunătăţirea
pronunţiei, la formarea unor noţiuni, la
însuşirea unor expresii, construcţii
gramaticale necesare formării deprinderii
de citire şi scriere în clasa pregătioare.
Terapia logopedică vizează alături de
corectarea defectului de pronunţie şi
organizarea
cunoaşterii,
pregătirea
copilului pentru comunicare în context
social şi şcolar şi pentru actul lexicografic (Bodea Haţegan, 2014).
Obiectivele cercetării
Elaborarea unor activități cu caracter
formativ în vederea corectării tulburărilor
de limbaj și comunicare.
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Surprinderea impactului pe care îl are
utilizarea jocului didactic specific pentru
corectarea tulburărilor de limbaj și
comunicare la preșcolari și școlari mici.

Obiectivele de lucru ale lucrării vizează;
 depistarea, prevenirea, corectarea
tulburărilor de limbaj şi comunicare,
prin jocul didactic;
 dezvoltarea aparatului fono-articulator
în vederea pronunţării corecte a
sunetelor şi a cuvintelor, prin jocul
didactic ( însoţit de cântec şi mişcare);
 exersarea pronunţiei corecte a unor
sunete, cuvinte prin frământări de
limbă;
 îmbogăţirea
şi
activizarea
vocabularului prin jocuri didactice
pentru familiarizarea elevilor cu
sunetul şi litera;

Ipoteza cercetării
Jocul didactic se înscrie în categoria
metodelor
activ
–
participative,
promovând un tip activ de învăţare, o
învăţare activă sau operatorie.
În opoziţie cu metodologia tradiţională,
unde elevul este mai mult auditoriu sau
un simplu spectator, gata să înregistreze
paşii, ceea ce i se transmite sau se
demonstrează, metodele active au
capacitatea de a-l transforma într-un
actor, participant activ al acţiunii de
corectare-învăţare,
pregătit
săşi
însuşească cunoştinţele prin forţele
proprii, al unei angajări optime a gândirii,
a
mobilizării
tuturor
funcţiilor
intelectuale şi energiilor emoţional –
motivaţionale, în raport cu sarcina de
învăţare dată. Însuşirea conştientă a
cunoştintelor asigură temeinicia lor şi
duce la dezvoltarea intelectuală precum şi
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la dezvoltarea spiritului de independenţă,
de investigaţie, de creativitate.

pregătitoare, aparţinând aceleaşi categorii
de vârstă, 6- 7 ani.

Conform celor de mai sus ipoteza pe care
o
formulez
este:
performanţele
înregistrate de preșcolarii din grupul
experimental (asupra cărora s-a intervenit
prin
intermediul
metodei
jocului
didactic) au crescut semnificativ în raport
cu cele ale grupului de control (la care sau aplicat metode standard).

Lotul de control din școală a fost alcătuit
din 4 fete şi 5 băieţi, iar din lotul
experimental au făcut parte 3 fete şi 6
băieţi, în total 7 fete şi 11 băieţi.

Descrierea lotului de participanţi
În cadrul cercetării au fost selectate patru
grupuri de preșcolari, omogene sub
aspectul vârstei, performanţei şcolare,
nivelului intelectual şi al mediului social
de provenienţă.
Lotul de control este compus dintr-un
număr de 26 de elevi din grupele mari,
aparţinând categoriei de vârstă 5- 6 ani.
Lotul experimental a fost constituit dintrun număr de 26 de elevi selectaţi tot din
grupele
mari,
aparţinând
aceleaşi
categorii de vârstă, 5- 6 ani.
Lotul de control din grădinițe a fost
alcătuit din 11 fete şi 15 băieţi, iar din lotul
experimental au făcut parte 12 fete şi 14
băieţi , în total 23 fete şi 29 băieţi. Totalul
copiilor a fost un număr de 52 elevi.
Din cadrul școlii au participat doar elevi
din clasele pregătitoare A și B, depistați
cu diferite tulburări de limbaj, totalul lor
fiind de 18 elevi.
Lotul de control din cadrul școlii este
compus din 9 elevi, clasele pregătitoare,
aparţinând aceleaşi categorii de vârstă, 67 ani.
Din lotul experimental au făcut parte un
număr de 9 elevi selectaţi tot din clasa
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Elevii cuprinşi în studiu frecventează
cabinetul logopedic, aflați sub incidența
tulburărilor de limbaj și comunicare.
Copiii, atât preșcolarii cât și școlarii mici
au intelect normal. Problemele de limbaj
se plasează la nivel articularoriu și
fonologic, cu predominața inversiuni,
adiţii sau substituţii. În unele situații,
elevi întâmpină dificultăți la nivelul
componentei morfologice și lexicale ale
limbajului.
Prezentarea și interpretarea datelor
La începutul anului şcolar 2017-2018,
dintr-un număr de copii, preşcolari 52,
şcolari 18, clasa pregătitoare, luaţi în
evidenţa logopedică, cu diferite tulburări
de limbaj, s-a realizat:

Etapa iniţială (pretest).
În afară de evaluarea logopedică iniţială,
copiii au trecut printr-o etapă de pretest
în care au fost înregistrate performanţele
dobândite în sfera dezvoltării limbajului
și comunicării. Astfel, din grupele mari de
la cele două grădinițe au fost luați în
evidența cabinetului logopedic 52 de
copii, iar din școală, au fost selectați ca
participanţi
copiii
din
clasele
pregătitoare care au prezentat tulburări
de limbaj și comunicare, 18 elevi, având
același nivel de vârstă.
Astfel, toți copiii, prezentau diferite
tulburări de limbaj și comunicare (dislalii
polimorfe
sigmatism, parasigmatism,
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sigmatism
interdental,
pararotacism)

rotacism,

Tabel nr. 1: Reprezentând cazuistica
întâlnită și repartizată pe fete băieți din
grădinițe: Cercetarea s-a desfășurat pe
perioada anului școlar 2017-2018.
Tulburare

Dislalie
polimorfă
Dislalie
Sigmatism
interdenta
l
Sigmatism
Parasigma
tism
Rotacism
Pararotaci
sm

Grup
experimental
Fet Băieți
e
7 1
6
2
8

7

2
1

Grup control
Fete

Băieți

8

1

7

3
7

1
5

2
2

4
2

2
1

2
1

4
1

1
-

3
1

1
2

1
2

-

1
2

2

1
-

Tabel nr. 2: Reprezentând cazuistica
întâlnită și repartizată pe fete- băieți din
școală:
Tulburare

Dislalie
polimorfă
Sigmatis
m
interdent
al
Sigmatis
m
Parasigm
atism
Rotacism

Grup
experimental
Fete Băieți

Grup control
Fete

Băieți

2

-

2

2

1

1

3

2

1

3

-

3

2

1

1

2

1

1

2

-

2

2

2

Probele utilizate în evaluarea iniţială
vizează evaluarea achiziţiilor copiilor în
sfera limbajului și a comunicării copiilor
la vârsta preșcolară și școlară mică. Prin
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probele aplicate s-a urmărit: evaluarea
tulburărilor de limbaj, evaluarea vorbirii
independente,
achiziția
schemei
corporale, evaluarea structurilor perceptiv
motrice de culoare, orientare spațiotemporală,
dimensiuni,
diferențiere
fonematică, structură gramaticală.

Etapa formativă
Programul corectiv-recuperatoriu s-a
derulat pe parcursul a două semestre,
durata unei şedinţe fiind de 45 de minute,
pentru copiii de la școală, iar pentru cei
de la grădiniță 25-30 de minute, frecvenţa
şedinţelor fiind una pe săptămână.
Programul întreprins s-a desfăşurat în
mai multe etape:
 etapa depistării, evaluării și a
diagnosticării copilului;
 etapa
pregătitoare:
gimnastica
generală,
educarea
respirației,
gimnastica
fono-articulatorie
dezvoltarea auzului fonematic;
 etapa terapiei recuperatorii ;
 învățarea poziției corecte de articulare
a sunetului;
 emisia sunetului;
 etapa
fixării
și
consolidăriiintroducerea sunetului în silabe;
 etapa diferențierii sunetului;
 etapa de automatizarea a sunetuluiexersarea sunetului deficitar în
propoziții, scurte povestiri, texte.

Etapa finală ( posttest)
În cadrul acestei etape s-a realizat
înregistrarea performanţelor cu ajutorul
unor teste de evaluare, forme paralele cu
cele utilizate în etapa pretest, dar cu un
grad de dificultate mai ridicat pentru
evaluare a limbajului.
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Slab
8%

Distribuție evaluare inițială

Partial
corecte
19%
Corecte
73%

Grafic nr.1:Proba 1-Evaluare iniţială; copii
preșcolari; Alcătuirea propozițiilor cu un
cuvânt dat;
Răspunsul slab arată că acei copii, au
reuşit să alcătuiască una, două sau trei
propoziţii.
Distribuție răspunsuri școlari- clasa
pregătitoare

deprinderea de a folosi corect formele
verbale după persoană, timp şi număr, de
a folosi corect timpul trecut şi viitorul
verbelor cunoscute, de a face acorduri
corecte între substantiv şi adjectivul care
îl însoţeşte.
Au fost evaluaţi şi la sfârşitul anului
şcolar, (posttest). În această etapă proba a
cuprins mai multe cuvinte şi mai
complexe.
Cuvintele date au fost:
„rochiţă”, „magazin”, „iepuraş”, „palton”,
„cravată”,”triunghi”,
„sacoşă”,
„
cumpărături”, „rechizite”, „clanţă”. La
proba finală au participat copiii care au
rămas în terapie logopedică şi în
semestrul al II-lea, o mică parte
corectându–se la sfârşitul semestrului I.
Partial
corecte
13%

Distribuție rezultate - evaluare
finală. Slab
Cls. pregătitoare.
6%

Slab
11%
Partial
corecte
22%
Corecte
67%

Grafic nr.2: Proba1-Evaluare iniţială; copii
clasa pregătitoare; Alcătuirea propozițiilor
cu un cuvânt dat;
Pentru a îmbunătăţi rezultatele iniţiale,
prin programul corectiv-recuperatoriu s-a
decis organizarea a cât mai multor jocuri
didactice care să acceseze componenta
fonologică, respectiv pe cea morfologică
și pe cea lexicală. Prin program
preşcolarii şi şcolarii mici şi-au însuşit
cunoştinţele privind folosirea corectă a
formelor articulate şi nearticulate ale
substantivelor la singular şi plural, a
terminaţiilor cazurilor substantivelor, mai
ales a genitivului şi a dativului. De
asemenea, copiii care au participat activ
la jocurile iniţiate, şi-au format
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Corecte
81%

Grafic nr.3: Proba 1-Evaluare finală; copii
clasa pregătitoare;Alcătuirea propozițiilor
cu un cuvânt dat;

Slab
2%

Distribuție rezultate - evaluare
finală. Preșcolari

Partial
corecte
22%
Corecte
76%

Grafic nr.4:Proba 1-Evaluare finală; copii
preșcolari; Alcătuirea propozițiilor cu un
cuvânt dat;
Organizarea și desfășurarea activităților
logopedice într-un cadru cât mai plăcut și
distractiv este benefică pentru copil și
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datorită folosirii jocului didactic care
dezvoltă o serie de deprinderi, stimulează
inițiativa,
creativitatea
în
vorbire,
comunicarea, dialogul între copii, cultivă
răbdarea.

Grafic de distribuție. Corectați /an
școlar
Total

14
9

9

9
5

3

Jocul
didactic
poate
contribui
semnificativ de mult la dezvoltarea
limbajului și comunicării, la exersarea
vorbirii dacă se folosesc metodele activparticipative și dacă obiectivele de
educare și corectare a limbajului se
realizează la standarde ridicate și prin
atenția
îndreptată
asupra
particularităților
de
vârstă
și
a
problemelor întâmpinate.

După cum se poate observa în tabelul de
mai sus, din lotul experimental de 26
copii preșcolari, s-au corectat 14 copii, 12
copii au făcut progrese, niciunul nu a
stagnat.

Pentru corectarea tulburărilor de limbaj și
comunicare s-au utilizat diverse jocuri de
stimularea
vorbirii
corecte,
clare,
coerente.

Din lotul experimental de copii școlari sau corectat 5 copii din 9, iar din grupul
de control din 9 elevi 3 s-au corectat, 6
copii au înregistrat progrese.

În
graficul
următor
se
prezintă
comparativ rezultatele obţinute de cele
două grupe în etapa iniţială şi în etapa
finală, notând cu albastru totalul copiilor
cuprinși în grupul experimental și cel de
control şi cu roşu totalul copiilor
corectați la sfârșitul anului școlar, atât din
lotul experimental cât și din lotul de
control .

Concluzii

Din lotul de control 9 copii s-au corectat,
iar 17 copii au înregistrat progrese, nu a
stagnat niciun copil.
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26

25

Rezultatele obținute la sfârșitul anului au
fost foarte bune. Tulburările de limbaj
care existau la începutul anului școlar în
vorbirea preșcolarilor și școlarilor mici sau ameliorat sau chiar au fost corectate în
totalitate. Toți copiii au făcut progrese,
nu au fost stagnări.

Corectați

Grafic nr.5: Reprezentând numărul
copiilor corectați pe an școlar

Jocul didactic s-a dovedit că este unul din
mijloacele cele mai importante și
eficiente de depistare, prevenire și
corectare a tulburărilor de limbaj și
comunicare, deoarece el asigură o
participare activă și deconectantă a
copiilor la activitate, oferă un cadru
prielnic pentru înarmarea sistemică și
plăcută a copiilor cu deprinderi și
obișnuințe, cu emoții pozitive și
sentimente, cu atitudini și trăsături de
caracter, manifestându-se liberi, fără
inhibiții, fiind plini de imaginație și
creativitate.
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Învățământul preșcolar și primar are rol
important, în formarea deprinderii de
exprimare corectă, la realizarea căreia
trebuie să contribuie tot personalul
educativ care intră în contact direct cu
copilul, indiferent de specialitatea pe care
o are, depunând efort comun cu ceilalţi
factori implicaţi în dezvoltarea copilului –
familie, grădiniţă, grup de prieteni –
pentru a veni în sprijinul preșcolarului și
şcolarului mic în efortul său de a
răspunde prompt exigenţelor şcolare.
Prin programul aplicat se poate evidenția
relevanța utilizării jocului cu valență
terapeutică. Acest joc are rol în prevenție,
depistare, dar mai ales în corectarea
tulburările de limbaj și comunicare întrun mod agreabil, atractiv atât pentru
copii cât și pentru logoped.
Pornind de la cunoaşterea dezvoltării
psihofizice a copilului, în special a
limbajului acestuia, de la cunoaşterea
cerinţelor învăţământului preșcolar și
primar şi a posibilităţilor de adaptare a
fiecăruia la aceste cerinţe,
putem
considera că utilizarea jocului didactic are
o importanță deosebită atât în prevenirea
și depistarea tulburărilor de limbaj, cât
şi în corectarea, în dezvoltarea limbajului
şi exersarea vorbirii. Dacă se folosesc
metodele activ-participative şi când
obiectivele de dezvoltare a limbajului şi a
comunicării se realizează la un nivel
optim, prin diferite variante de jocuri
didactice
concepute,
adaptate
și
personalizate, succesul apare negreșit.
Ţinând seama de cerinţele programei, şi
de particularităţile de vorbire ale
preşcolarilor şi şcolarilor mici, s-a avut în
vedere o serie de sarcini importante în
ceea ce priveşte însuşirea corectă a
vorbirii de către copii, sub aspect fonetic,
31

lexical şi gramatical, cât şi însuşirea scriscititului la școlarii mici.
Pe parcursul anului școlar, s-a insistat
asupra perfecționării laturii fonetice a
limbajului
deoarece
asimilarea
compoziţiei
sonore
a
cuvintelor
contribuie la dezvoltarea limbajului,
ușurând exprimarea copilului în diferite
situaţii. S-a țintit corectare tulburărilor de
limbaj,
pentru
o
integrare
corespunzătoare atât la nivelul clasei cât
și la cerințele mediului școlar. Astfel,
jocul ca activitate didactică are un rol
deosebit în realizarea acestor sarcini.
Putem afirma că jocul didactic nu trebuie
să lipsească din activitățile logopedice
realizate atât cu preșcolarii cât și cu
școlarii mici. Prin utilizarea jocului
didactic se urmărește formarea unei
vorbiri corecte, expresive, coerente, dar și
îmbogățirea și dezvoltarea vocabularului
și a comunicării. În fixarea sarcinilor
didactice au fost vizate și particularitățile
de vârstă și individuale ale copiilor,
contribuind
la
ridicarea
nivelului
cunoștințelor copiilor prin participarea
activă a acestora la desfășurarea jocurilor.
Jocul
didactic
oferă
posibilitatea
participării tuturor copiilor și depunerea
aceluiași efort de gândire și exprimare.
În planificarea și desfășurarea jocurilor
didactice
utilizate
în
activitatea
logopedică a fost luată în considerarea și
forma pe care o vor îmbrăca jocurile
pentru ca activitatea să fie plăcută,
atractivă,
interesantă,
să
conțină
elemente distractive, dinamice, cu
surprize plăcute, iar copiii să participe cu
entuziasm și să revină cu plăcere la
activitățile logopedice. Limbajul copiilor
se dezvoltă sub influența directă a
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adulților, cu care stabilesc relații de
comunicare din ce în ce mai complexe.

actuale, volumul I, Cluj-Napoca:Presa
Universitară Clujeană.

Vârsta preșcolară și școlară mică este
perioada în care se pun bazele însușirii
limbajului în mod organizat și sistematic.
Cunoașterea nivelului de dezvoltare a
limbajului copiilor ajută la abordarea
altor procese psihice precum gândirea,
memoria, imaginația și
afectivitatea.
Jocul didactic asigură apropierea dintre
sfera activității intelectuale și a celei
fizice, în care gândirea și mișcarea se
unesc acționând către același scop.

Bubuțanu, A.L. (2016). Rolul jocului
didactic în depistarea, prevenirea și
corectarea tulburărilor de limbaj la
copilul preșcolar, Bacău: Editura
Cadrelor Didactice.

Pentru corectarea tulburărilor de limbaj și
comunicare, un rol important îl dețin
jocurile didactice și jocurile- exercițiu,
desfășurate atât în etapa jocurilor și
activităților alese, cât și în cea a
activităților comune, organizate cu
grupuri mici de copii, toată grupa sau
individual (cu cei care necesită mai mult
ajutor în corectarea tulburărilor de
limbaj, sau mai mult timp pentru a
răspunde la diferite întrebări). În timpul
jocului, copilul își formează o pronunție
și exprimare corectă, își dezvoltă
reprezentările, are posibilitatea să-și
exprime cunoștințele, să-și exerseze
priceperile și deprinderile dobândite.
Rezultatele obținute de către copiii
implicați activ în realizarea, desfășurarea
jocurilor didactice utilizate în scopul
corectării tulburărilor de limbaj, au fost
mai vizibile, eficiente și de lungă durată,
copiii participând cu multă dăruire în
realizarea activităților, revenind cu
plăcere la orele de logopedie.
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Metode interactive în cadrul lecțiilor de limba română la elevii cu dizabilități
intelectuale
Roxana BELTAG 1
Abstract
The present paper captures the effectiveness of programs based on interactive methods in Romanian
language lessons for students with intellectual disabilities.
Through verbal communication, a child with intellectual disabilities transmits what he perceives, feels,
wishes, intends, thinks, conveys the entire content of his psychic life. It will become socially integrated to the
extent that it can serve verbal language and communicate. The development of abilities and skills of oral
expression remains a permanent school objective of the special school, stemming from the need to prepare
pupils for social insertion. Whatever the profession they are doing, they can not be realized in society if they
do not have the ability to communicate with their fellows to share their experience and to receive from the
experience of others.
In this context, verbal communication is for students with intellectual disabilities, one of the most important
ways of knowing the surrounding world and integrating into social life.
Intervention programs centered on interactive methods at Romanian language classes lead to the
development of language skills and improvement of the school results of pupils with intellectual disabilities

Keywords: intellectual disability, interactive methods, the Romanian language lesson

Introducere
Prin intermediul comunicării verbale,
copilul cu
dizabilități intelectuale
transmite ceea ce percepe, simte, doreşte,
intenţionează, gândeşte. El transmite
întregul conţinut al vieţii sale psihice și
va ajunge să fie integrat din punct de
vedere social, în măsura în care se poate
servi de limbajul verbal şi poate
comunica. Dezvoltarea abilităţilor şi
deprinderilor de exprimare orală rămâne
un obiectiv constant al centrelor de
educație incluzivă, fiind izvorât din
necesitatea de a pregăti elevii pentru
inserţia socială. Oricare ar fi meseria spre
care se îndreaptă aceştia , ei nu se pot
realiza în societate dacă nu au capacitatea
de a comunica cu semenii lor pentru a-şi
împărtăşi experienţa şi pentru a primi din
experienţa altora.
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În acest contex, comunicarea
verbală
reprezintă
pentru
elevii
diagnosticaţi cu dizabilitate intelectuală,
una din cele mai importante căi de
cunoaştere a lumii înconjurătoare şi de
integrare în viaţa socială.
Astfel, limbajul verbal, ca mijloc general
de învăţare şi comunicare, este afectat dar
și orice altă situaţie de comunicare cu
mediul social înconjurător, inclusiv
situaţia semiotică ce se creează în
realitatea şcolară, atunci când, în cadrul
activităţilor de învăţare, se face apel la
diferite
mijloace
specializate
de
semnificare şi de transmitere a mesajului
didactic.
Obiectivul central al cercetării se referă la
evidențierea
avantajelor
metodelor
interactive în formarea și dezvoltarea
abilităților lingvistice prin predarea-
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învățarea disciplinei limba română la
elevii cu dizabilități intelectuale.
Obiectivul de intervenție urmărește
evaluarea nivelului de dezvoltare al
abilităților lingvistice ale elevilor cu
dizabilitate intelectuală incluși în lotul de
cercetare.
Ipoteza de cercetare
În
ce
măsură
predarea-învățarea
disciplinei limba română prin metode
interactive, centrate pe elev, contribuie la
formarea și dezvoltarea abilităților
lingvistice și creșterea randamentului
școlar la elevii cu dizabilități intelectuale.
Participanții la studiu
Pentru
a
demonstra
eficacitatea
metodelor interactive în predarea
disciplinei limba română, studiul s-a
rezumat la analiza evoluției dezvoltării
abilităților lingvistice ale elevilor din clasa
a VI-a de la C.Ș.E.I. Nr. 1- Bistrița., cărora
li s-a aplicat programul propus. Cei mai
mulţi dintre elevi au împlinit 13 ani în
timpul anului 2018. În acest an acestă
prezenţa a fost între 85% - 95% zilnic,
absenţele fiind doar din motive obiective
( probleme de sănătate), majoritatea
dintre părinţii elevilor au studii medii , un
singur părinte nu a urmat școala-nu știe
să scrie sau să citească- constatându-se la
aceştia
o
mare
deschidere
spre
cunoaştere, dorind să asigure copiilor o
cât mai bună educaţie. Toți copiii
prezintă
dizabilități
mintale
ușoare/moderate,
sindroame
de
nedezvoltare a limbajului și comunicării,
dislalie polimorfă.
Instrumente utilizate
Cercetarea a fost una formativconstatativă şi s-a desfăşurat la clasa a VI-
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a de la Centrul Școlar de Educație
Incluzivă Nr.1, Bistrița, în anul şcolar
2017-2018. În alegerea metodelor de
cercetare am avut în vedere următoarele:
 utilizarea de metode obiective de
cercetare, adică metode prin care să
poată fi observate, înregistrate şi
măsurate reacţiile subiecților la
acţiunea directă sau indirectă a
diferiţilor stimuli externi;
 utilizarea de metode care să facă
posibilă abordarea sistematică a
fenomenului investigat; folosirea unui
sistem complementar de metode, care
să permită investigarea fenomenului,
atât sub aspectul manifestării sale
generale, cât şi specifice.
În măsurarea rezultatelor s-au utilizat fișe
de evaluare inițiale și finale. Metoda de
interpretare a rezultatelor obținute a fost
măsurarea longitudinală ce presupune
compararea rezultatelor inițiale ale
elevilor cu cele finale intervenției
psihopedagogice prin utilizarea probelor
mai sus menționate ca instrumente
inițiale și finale ale cercetării. Aceste
instrumente au avut ca scop cunoaşterea
nivelului individual de dezvoltare a
abilităților lingvistice ale elevilor de clasa
a VI-a incluși în cercetare.
Fișa de evaluare initială/finală
Fișa de evaluare initială/finală(Anexa 1)
reprezintă instrumental prin care se
compară rezultatele obținute de elevi la
inceputul anului școlar cu cele finale
acestuia.
Fișa conține 8 itemi ce cuprind citirea
unui text, întrebări precise referitoare la
întelegerea
textului
,
despărțirea
cuvintelor în silabe, alcătuire de
propoziții, însușiri pentru substantive,
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forma de plural a unor substantive,
alcătuire de text și realizarea prin desen a
conținutului textului citit.
Desfășurarea cercetării

Etapele cercetării
Etapa constatativă s-a desfăşurat în
primele 2 săptămâni din anul şcolar 20172018, în perioada evaluării iniţiale.
Rezultatele obţinute la probele iniţiale
mi-au furnizat informaţii despre nivelul la
care se află elevii la începutul anului
şcolar şi cu precădere la activităţile de
limba română.
Etapa experimentală s-a desfăşurat în
perioada octombrie 2017 - mai 2018. În
urma centralizării datelor furnizate de
testele iniţiale s-au proiectat o serie de
activităţi bazate pe metode interactive,
care răspund solicitării curriculumului
din învățământul special vis - a - vis de
integrarea metodelor interactive în cadrul
lecțiilor. În această perioadă s-au măsurat
cunoştinţele elevilor la limba română prin
teste mono şi interdisciplinare, dar şi prin
observări efectuate în timpul lecțiilor,
oral, asupra comportamentelor acestora
şi asupra rezultatelor, a produselor
obţinute în urma activităţilor.
Etapa finală s-a desfăşurat în iunie 2018.
După aplicarea testelor iniţiale şi finale, sau centralizat datele furnizate de acestea
în tabele centralizatoare, care au facilitat
sesizarea eventualelor lacune, a eficienţei
mai mari sau mai reduse a strategiilor
alese, iniţierea unor programe de
compensare sau dezvoltare specifice, prin
valorificarea valenţelor interactive ale
metodei didactice ce a fost aleasă ca
factor de progres.
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Studiu de caz nr. 1
Date personale și familiale:
Nume : S. L.
Data naşterii : 27. 04. 2004
Vârsta cronologică : 14 ani şi 1 lună
Sexul : feminin
Localitatea : Viișoara, judeţul Bistriţa –
Năsăud
Părinţii : tatăl - fierar-betonist; mamamuncitor Leoni
S.L. este orientată de la Școala Gimnazială
Nr. 7 spre C.Ș.E.I. Nr. 1-Bistrița începând
cu clasa a IV-a datorită achizițiilor
curriculare reduse, sub nivel mediu.
Provine dintr-o familie cu cinci copii,
având o soră geamănă. Familia locuiește
într-o casă socială cu trei camere,
climatul familial fiind adecvat creșterii și
educării copiilor. Tatăl fetei a absolvit 8
clase iar mama școala profesională(fostă
elevă a C.Ș.E.I. Nr.1) fiind de naționalitate
rromă.
S.L. prezintă o dizabilitate mentală
ușoară, I.Q. 65, cu întârziere în
dezvoltarea limbajului expresiv.
Datele colectate în urma evaluării
inițiale(nota 5), rezultatele observațiilor
asupra
comportamentului
său,
simptomele descrise de părinții acesteia,
relevă următoarele:
-prezintă deficite la nivelul alcătuirii de
propoziții, găsirii de însușiri pentru
substantive, găsirea formei de plural a
substantivelor și sinonimelor, vocabular
sărac, nivel scăzut de înțelegere verbală.

RRTTLC 2019
Rezultate evaluare inițială S.L.
Înțelegere
a textului

Despărți
-rea în
silabe

Sinonime

Alcătuire
de
propoziții

Însușiri

Forma de
plural

Alcătuire
text

Nr.
ite
mi

Nr.
eror
i

Nr.
ero
ri

Nr.
cuvi
nte

Nr.
ero
ri

Nr.
Prop
.

Nr.
ero
ri

Nr.
cuvi
nte

Nr.
ero
ri

Nr.
cuv
int
e

Nr.
erori

Nr.
Prop
.

Nr.
ero
ri

3

1

Nr
.
cu
vi
nt
e
3

0

3

0

1

0

2

0

3

0

4

4

În urma aplicării programului bazat pe
metode interactive în predarea lecțiilor de
limba română mai sus menționat dar și ca
urmare a intervenției logopedului școlar,
S.L. reușește până la finalul anului școlar
să progreseze în ceea ce privește achiziția
abilităților lingvistice astfel(evaluare
finală nota 7):
 alcătuiește propoziții cu un cuvânt dat
pe care obișnuiește să îl poziționeze la
începutul propoziției
 răspunde
corect
întrebărilor
referitoare la înțelegerea textului
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Reprezentare
grafică a
textului
da
nu

x

 câteodată începe scrierea propoziției
cu literă mică; leagă cuvinte sau omite
litere
mai
ales
în
scrierea
diftongilor(șirată în loc de șireată,
coronă în loc de coroană)
 desparte corect în silabe cuvintele date
 găsește forma corectă a pluralului
substantivelor date
 găsește însușiri pentru cuvintele date
 alcătuiește un text cu unele dificultăți
în scrierea corectă a acestuia,
continuitatea ideilor.
 se exprimă mai greu în scris decât oral
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Rezultate evaluare finală S.L.
Înțelege
rea
textului

Despăr
ți-rea
în
silabe

Sinonim
e

Nr
.
ite
mi

Nr.
ero
ri

N
r.
cu
vi
nt
e

Nr Nr.
.
cuvi
er nte
ori

Nr Nr.
.
Pro
er p.
ori

Nr Nr.
.
cuvi
er nte
ori

Nr
.
er
ori

Nr
.
cu
vi
nt
e

Nr. Nr.
eror Pro
i
p.

Nr da
.
er
ori

3

0

3

0

0

0

0

3

0

2

3

Alcătuire Însușiri
de
propoziți
i

1

Progresele realizate(trecerea de la nota 5
la nota 7) sunt totuși fluctuante, ceea ce
înseamnă că demersul psihopedagogic
trebuie focalizat pe susținerea și
consolidarea cunoștințelor achiziționate.
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Forma
de plural

Alcătuire Repreze
text
n-tare
grafică a
textului

2

4

x

nu
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Discuții
Cercetarea de față și-a propus stabilirea
eficacității unui program educațional
bazat pe metode interactive la ora de
limba română pentru elevii cu dizabilități
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intelectuale ușoare/moderate în vederea
dezvoltării abilităților lingvistice. În acest
scop, procedura de lucru s-a desfăşurat în
trei etape și anume: evaluarea iniţială,
intervenția (aplicarea și implementarea
programului cu metode interactive) şi
evaluarea finală.
Evaluarea
prin
intermediul
instrumentelor selectate (Fișa de evaluare
initială/finală) a permis surprinderea
particularităţilor fiecărui copil în parte
ceea ce facilitează și permite conceperea
programului de intervenţie adecvat şi
eficient. Rezultatele obţinute la aceste
evaluări stau la baza obiectivelor
educaţionale propuse şi a alegerii
strategiilor de intervenţie specifice din
cadrul programului educational elaborat.
În urma aplicării programului propus, s-a
constatat că toți elevii au reușit să-și
îmbunătățească rezultatele școlare la
limba română, aspecte certificate de
rezultatele obținute în cadrul evaluării
finale prin aplicarea testului final.
Ca urmare a influenţei programului
educational elaborat, elevii din clasa aVIa au reuşit să rezolve mai bine itemii
propuși prin intermediul metodelor
interactive, observându-se eficienţa lor în
procesul de învăţământ. Nu doar aceste
teste mi-au oferit informaţii despre
progresul elevilor ci şi observarea
sistematică în timpul lecțiilor organizate
şi analiza produselor activităţii lor. Toate
aceste modalităţi de evaluare mi-au
confirmat, în final, faptul că teoria
didactică pe care am ales-o a dat
rezultatele sperate.
Concluzii
Ca
urmare,
implementarea
unor
programe bazate pe metode interactive în
lecțiile de limba română, conduce la
dezvoltarea abilităților lingvistice și
îmbunătățirea rezultatelor școlare.
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În concluzie considerăm că acest program
poate fi utilizat ca un model educațional,
strategie în dezvoltarea abilităților
lingvistice ale elevilor cu dizabilitate
intelectuală, integrând astfel beneficiile
observate și analizând limitele în vederea
unor alternative ulterioare.
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Strategii de intervenție psihopedagogică în tulburările de pronunție
Oana PETRENCIU 1
Abstract
Difficulties in articulation of sounds are common in speech and language therapy field. Their therapeutic
approaches must be individualized The psycho-individual and age-specific features, as well as the
characteristics of the type and degree of a certain disabilities, make speech therapy a unique, original, specific
process.
Through the present research we wanted to highlight the uniqueness of the speech therapy sessions, as we
follow the classic approach, we can give a specific note to the activities carried out by innovative methods,
techniques and means of teaching applied to a distinct category of pupils, those with intellectual disabilities.
The research methodology include the purpose, objectives, research hypotheses, the research approach and
the description of the group of participants, emphasizing the description and the usefulness of the " Paşi prin
lumea sunetelor " application both as an assessment and as an intervention tool.
Keywords: language disorders; speech therapy a unique, original, specific process;
innovative methods; the application " Paşi prin lumea sunetelor.

Considerații teoretice
”Pentru a-și face transmisibile nevoile,
dorințele,
impresiile,
gândurile
și
intențiile, copilul trebuie să le îmbrace în
forme verbale inteligibile pentru alții. Or,
articularea deficitară a sunetelor verbale
îngreunează interceptarea semnificației
mesajului
informațional
transmis.”
(Boșcaiu,1980, p. 6)
Astfel de dificultăți apar la o mulțime de
persoane,
iar
preîntâmpinarea,
ameliorarea și eliminarea lor sunt
obiectivele intervențiilor din sfera
logopediei. Aceste intervenții diferă prin
aplicarea unor tehnici și metode specifice
diferitelor categorii de copii/elevi care
prezintă diferite tulburări de limbaj.
Particularitățile psihoindividuale și de
vârstă, precum și caracterisiticile date de
tipul și gradul anumitei deficiențe, fac din
orice intevenție logopedică un proces
unic, original, specific.
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Prin prezenta cercetare am dorit să
surprind tocmai unicitatea activităților
logopedice, cum urmând demersul clasic,
putem da o notă specifică activităților
desfășurate, prin metode, tehnici și
mijloace didactice inovative, aplicate unei
categorii distincte de elevi, cei cu
dizabilități intelectuale.
În paginile destinate fundamentării
teoretice a problemei studiate, am
surprins exhaustiv, aspecte legate de
tulburările de limbaj, în special de
tulburările de pronunție, punând accent
pe specificul tulburărilor de pronunție și
al intervenției în cazul elevilor cu
dizabilitate intelectuală.
Metodologia cercetării cuprinde scopul,
obiectivele, ipotezele cercetări, demersul
cercetării și descrierea lotului de
participanți, punând accent pe descrierea
și utilitatea aplicaţiei „Paşi prin lumea
sunetelor!” atât ca instrument de
evaluare, cât și ca mijloc de intervenție.
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Fundamentare teoretică
Cercetările moderne privind limbajul, sub
unghiul genezei şi dezvoltării, tind să
integreze premisele biologice, respectiv
potenţialităţile înnăscute, într-o teorie
unitară de nuanţă constructivistă şi
interacţionistă, în cadrul căreia aspectele
psiho-sociale ale funcţiilor limbajului
reprezintă probleme specifice de mare
complexitate şi importanţă, atât din
punct de vedere metodologic, cât şi
practic-aplicativ.
Neaderând la niciuna dintre pozițiile
diverșilor specialiști ilustrate în teoriile
lor și susținute cu înverșunare sau
dimpotrivă,
sumarizându-le,
putem
afirma cu certitudine că apariția și
dezvoltarea limbajului este un proces
deosebit de complex.
”Datorită
limbajului,
oamenii
au
posibilitatea să coopereze, să-și comunice
experiențele de viață, să-și organizeze
ideile și activitatea, să se formeze ca
personalități, să-și dezvolte conștiința
individuală și socială, fiind forma cea mai
înaltă de exprimare și manifestare
individuală a omului.” (Verza, 2003, p.45)
Limbajul este activitatea psihică specific
umană de comunicare cu ajutorul limbii.
Adesea sunt confundate și percepute ca
sinonime, limba și limbajul, sunt strâns
legate, dar nu echivalente. Limba este
aceeași pentru toți vorbitorii aceleiași
comunități, este rezultatul evoluției
societății și înglobează cultura acelei
societăți. Limbajul în schimb, este o
realitate de natură psihică individuală și
constă în învățarea și utilizarea de către
individ a limbii. Dezvoltarea limbajului
unei persoane începe din primul an de
viață, după unele studii, chiar și perioada
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intrauterină este importantă în procesul
deformare și dezvoltare a limbajului.
”Prin tulburările de limbaj, înțelegem
toate abaterile de la limbajul normal,
standardizat, de la manifestările verbale
tipizate, unanim acceptate în limba
uzuală, atât sub aspectul reproducerii, cât
și al perceperii, începând de la dereglarea
diferitelor componente ale cuvântului și
până la imposibilitatea totală de
comunicare orală sau scrisă” susține
Guțu, (1974). Deci, tulburările de limbaj
sunt variaţii admise în cadrul “limbajului
standard”. Aprecierea existenței unei
abateri de la limbajul standardizat se
poate face în funcție de anumite criterii:
neconcordanţa
dintre
vorbirea
subiectului şi vârsta acestuia, caracterul
staţionar al tulburărilor, susceptibilitatea
de a genera complicaţii neuropsihice şi
necesitatea aplicării unui tratament
logopedic.
”Abordând termenii de limbaj și din
punct de vedere logopedic, ASHA (2015)
realizează o tranșantă delimitare a
tulburărilor de limbaj, acele tulburări care
se referă la cele două componente ale
limbajului,
componenta
expresivă
(producere) și componenta reproductivă
(comprehensiune). Tulburarea de limbaj
se delimitează și din punctul de vedere al
sistemului în care se materializează
semnele lingvistice (limbaj verbal-oral și
scris, limbaj nonverbal). De asemenea,
potrivit ASHA (2015) atunci când
circumscriem categoria diagnostică a
tulburărilor de vorbire, deosebim între
tulburările care se referă la pronunția
defectuoasă
a
sunetelor
vorbirii,
tulburările care se referă la afectarea
ritmului și fluenței verbale și tulburările
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referitoare la fonație/voce” după Bodea
Hațegan, (2016).
Bodea Hațegan (2015), face o inventariere
a modelelor tipurilor de tulburări de
limbaj și comunicare, din perspective
diagnosticului și a modalității de
abordare, expunând astfel: modelul
sitemic, modelul categorial, modelul
tulburărilor
specifice
și
modelul
descriptiv.
Modelul sistemic propune abordarea
globală a tulburărilor de limbaj și
comunicare în raport cu mediul de
proveniență al persoanei. Din perspectiva
acestui model, familia devine actorul
principal în procesul de recuperare a
tulburării de limbaj și comunicare,
aceasta fiind în măsură să gestioneze
”baia lingvistică” după criteriile stabilite
împreună cu terapeutul.
Modelul categorial stabilește tipurile de
tulburări de limbaj în raport cu
categoriile de factori etiologici care le
angrenează. Astfel tulburările de limbaj și
comunicare sunt subsumate unor tablouri
patologice mai mari ca de exemplu:
dizabilitățile auditive, cele intelectuale,
tulburările de dezvoltare, tulburările din
spectrul autist, tulburările neurologice,
tulburările
emoționale
și
comportamentale, deficitul de atenție și
hiperactivitate.
Modelul tulburărilor specifice susține
faptul că factorii psihologici se constituie
în direcții explicative pentru tulburările
de limbaj și comunicare.
Modelul descriptiv delimitează categoriile
de tulburări de limbaj și comunicare după
criteriul
simptomatologiei,
abordare
frecvent
utilizată
și
în
practica
educațională de la noi din țară.
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În corectarea tulburărilor de limbaj
principalele instrumente folosite sunt
oglinda logopedică, spatule logopedice,
seturi de imagini, iar mai recent au apărut
diferite aplicații și softuri educaționale,
acestea din urmă venind să revoluționeze
în mare măsură specificul intervenției
logopedice. Softurile educaționale și
diferitele aplicații răspund specificului
perioadei actuale, ne sunt contemporane.
Într-o eră a informaticii, a internetului
oglinda logopedică, ilustrațiile clasice se
impuneau cu necesitate să fie completate,
sau chiar înlocuite cu aceste softuri
educaționale și aplicații.
”Pași prin lumea sunetelor”, o aplicație
special destinată corectării tulburărilor de
pronunție este un instrument eleborat de
conf. univ.dr. Carolina Bodea Hațegan și
lect. asociat dr. Dorina Talaș și poate fi
descărcat folosind următorul link:https://
play.google.com/store/apps/details?id=pp
ls.pps.com.ppls
Din descrierea aplicației, care poate fi
găsită online, făcută de autorii mai sus
menționați, ‹‹”Pași prin lumea sunetelor”
este un material util atât specialiștilor în
terapia tulburărilor de limbaj, cât și
părinților.
Materialul
imagistic
și
lingvistic cuprins în această aplicație este
structurat și organizat după criterii
logopedice, fiecare sunet al limbii române
este localizat la nivelul cuvintelor, în cele
trei poziții de bază (inițială, mediană și
finală). Aplicația cuprinde o colecție de
79 cuvinte și imagini care permit
evaluarea abilităților articulatorii ale
copilului, precum și notarea pronunției
corecte, a omisiunii, distorsiunii sau
substituirii/înlocuirii sunetului țintă.
Terapeutul sau părintele rulează aplicația
și înregistrează răspunsurile copilului
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(corecte sau greșite). Aplicația oferă și
posibilitatea de a asculta înregistrarea
sonoră a cuvântului reprezentat în
imagine. Rezultatele sunt notate într-un
tabel care redă în procente performanța
copilului.
››
(https://play.google.com/store/apps/deta
ils?id=ppls.pps.com.ppls)
Materialul imagistic și sonor este foarte
accesibil, atractiv pentru copii, util de
folosit în evaluarea și corectarea
tulburărilor de pronunția și a copiilor cu
dizabilitate intelectuală.
Abordând problematica dizabilităților
cognitive la copii, N. O’Connor şi B.
Hermelin după Gherguţ, A., Neamţu, C.
(2000) remarcau importanţa analizei
deficitelor cognitive specific în percepţia
şi comunicarea vizuală şi auditivă, în
relaţiile dintre limbaj şi gândire, în
comunicare, codificare, atenţie, activare şi
memorie. O primă remarcă ce reiese din
datele obţinute de aceşti autori constă în
faptul că în limitele vocabularuluil or,
subiecţii cu dizabilități intelectuale
utilizează limbajul, atât sintactic cât şi
semantic, corespunzător etăţii lor
mintale, în pofida faptului că nu reuşesc
să asocieze – în mod satisfăcător –
limbajul şi comportamentul motor.
Studiile privind memoria de scurtă şi de
lungă durată par să indice, la aceşti copii,
o incapacitate de înregistrare iniţială a
input-urilor şi nu un deficit în procesele
de stocare. Aceiaşi autori menţionează
alterarea proceselor de codificare la cei
mai
mulţi
copii
cu
dizabilități
intelectuale, alterare care este o
consecinţă a unui repertoriu insuficient
de itemi şi categorii în sistemul memoriei,
la care să poată fi raportaţi stimulii
următori.
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În legătură cu limbajul copiilor cu
dizabilitate intelectuală există argument
recente care atestă că și sistemul
lingvistic este cu adevărat diferit la acești
copii, unul din acestea ar putea fi faptul
că dezvoltarea limbajului rămâne în urma
altor arii ale dezvoltării, ca şi faptul că
unele aspecte ale limbajului par să fie mai
întârziate decât altele.
Ca urmare, limbajul se dezvoltă cu
întârziere după 3 ani şi rămâne la un nivel
scăzut, chiar şi după o activitate
educativă intensă vorbirea lor este greu
înţeleasă de către o persoană care nu este
familiarizată. În urma unor cercetări s-a
stabilit faptul că un copil normal
utilizează cuvinte izolate între 10 şi 18
luni, în timp ce copilul cu dizabilitate
intelectuală dispune de acest mod de
exprimare între 2 ani şi jumătate şi 5 ani.
Cu cât dizabilitatea intelectuală a unui
copil este mai pronunţată, cu atât
limbajul său apare cu mai mare întârziere
şi rămâne la un nivel scăzut de dezvoltare
şi la vârsta adultă. În cazul copiilor cu
dizabilitate intelectuală se întâlneşte
deseori, la acelaşi copil, un complex de
mai multe deficienţe ale vorbirii, ceea ce
face ca inteligibilitatea acesteia să fie mult
scăzută.
Deficienţa
limbajului
se
manifestă la copiii cu dizabilitate
intelectuală sub variate aspecte ale
perceperii
şi
înţelegerii
vorbirii
interlocutorului,
al
volumului
vocabularului şi al complexităţii frazelor
utilizate, al expresivităţii vorbirii, al
articulării, fonaţiei şi ritmului vorbirii. Cu
cât gradul dizabilității intelectuale este
mai pronunţat, cu atât frecvenţa
tulburărilor de limbaj este mai mare.
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Metodologia cercetării

Scop
Îmbunătățirea abilităților de pronunție
corectă a elevilor cu dizabilitate
intelectuală prin folosirea unor metode
inovative, atât în cadrul evaluării, cât și în
demersul terapeutic logopedic.

Obiective
Evaluarea
cantitativă
a
aspectului
fonematic al pronunției elevilor cu
dizabilitate intelectuală cuprinși în
studiu, pentru a stabili caracteristici
specifice ale capacității de pronunție și
inteligibilitatea vorbirii participanților în
faza inițială și cea finală, respectiv după
perioada de intervenție logopedică.
Aplicarea unor metode, aplicații și
instrumente
inovative
în
terapia
tulburărilor de pronunție ale elevilor
participanți la studiu.
Îmbunătățirea capacității de pronunție a
elevilor cuprinși în studiu, precum și a
inteligibilității vorbirii, evidențiată prin
progresul înregistrat de la etapa evaluării
inițiale la cea a evaluării finale.

Ipotezele cercetării
1. Prin aplicarea unor metode, aplicații și
instrumente
inovative
în
terapia
tulburărilor de pronunție ale elevilor
participanți la studiu, valorile celor doi
indici, respectiv abilitățile de pronunție și
indicele de inteligibilitate al vorbirii, vor
înregistra progres față de etapa anterioară
terapiei logopedice.
2. Folosind aplicația ”Pași prin lumea
sunetelor”,
elevii
care
ascultă
înregistrarea
sonoră
a
cuvintelor
reprezentate în imagine vor demonstra
performanțe articulatorii mai bune, în

44

special pentru sunetele distorsionate,
decât cei care au sarcina de a denumi
imaginile care apar pe aplicație (fără a le
asculta) în vederea evaluării inițiale a
capacității de pronunție.

Demersul cercetării
Prezenta cercetare s-a desfășurat în trei
etape:
1. Prima etapă – EVALUAREA INIȚIALĂ
Perioada: noiembrie –decembrie 2017
Obiective: - identificarea participanților
la studiu
 culegerea informațiilor de natură
anamnezică pentru fiecare participant
(din diferite surse: interviu cu părinții,
cadrele didactice, dosare ale elevilor și
fișe de lucru)
 evaluarea inițială a capacității de
proununție folosind aplicația ”Pași
prin lumea sunetelor”, și determinarea
indicelui
de
inteligibilitate
al
pronunției pentru fiecare participant.
2. Etapa secundara –INTERVENȚIA
LOGOPEDICĂ INOVATIVĂ
Perioada: ianuarie – mai 2018
Obiective: - implementarea planului de
intervenție
logopedică
personalizat
pentru fiecare elev cuprins în studiu
3. Etapa finală – EVALUAREA FINALĂ
Perioada: iunie 2018
Obiective:
 evaluarea finală a capacității de
pronunție folosind aplicația ”Pași prin
lumea sunetelor”, și determinarea
indicelui
de
inteligibilitate
al
pronunției pentru fiecare participant.
 compararea rezultatelor obținute la
evaluarea inițială cu cele obținute la
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evaluarea
finală,
confirmării/infirmării
cercetării.

în

vederea
ipotezelor

În vederea verificării ipotezelor propuse
în prezenta cercetare, am ales metoda
studiului de caz (argumente pentru
alegerea acestei metode și descrierea ei,
vor fi prezentate în paginile următoare).
Designul studiului de caz, cuprinde
cazuri
multiple,
respectiv
10
participanți/subiecți
care,
manifestă
tulburări de pronunție. Informațiile
privind psihodiagnosticul, sunt preluate
din certificatele medicale eliberate de
medic în psihiatrie pediatrică.
Metodele de investigare folosite de
logoped urmăresc să stabilească ”nivelul
de
abilitate
verbală,
consolidarea
deprinderii de folosire a limbajului și
gradul de abatere de la normal” susține
Verza, (2003, p.44)
În prezenta cercetare am folosit două
metode de investigare, respectiv o
aplicație
online
pentru
evaluarea
capacității de pronunție ”Pași prin lumea
sunetelor” și un test pentru determinarea
indicelui de inteligibilitate al pronunției,
aplicate în faza inițială și finală a
cercetării.
Evaluarea inițială a capacității de
pronunție folosind aplicația ”Pași prin
lumea
sunetelor”
și
determinarea
indicelui de inteligibilitate al pronunției
pentru fiecare participant.
Aplicaţia „Paşi prin lumea sunetelor!” este
un material elaborat de conf. univ. dr.
Carolina Bodea Haţegan şi lect. asociat
dr. Dorina Talaş, Departamentul de
Psihopedagogie specială, Facultatea de
Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei,
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Universitatea Babeş-Bolyai, cu sprijinul
Cochlear şi ASTTLR.
Testul pentru determinarea indicelui de
inteligibilitate al pronunției:
Indicele de inteligibilitate al pronunției a
fost calculat după formula:

unde i.i.p. reprezintă indicele
inteligibilitate al pronunției,

de

m.v. materialul verbal identificat
M.V. materialul verbal prezentat
Metode
datelor:

utilizate

pentru

colectarea

Pentru a obține cât mai multe informații
de natură anamnezică, în vederea
realizării unui tablou cât mai complex
pentru fiecare participant, am folosit ca
metode: metoda anamnezică, metoda
observației,
iar
informațiile
astfel
obținute au fost colectate și prezentate
prin metoda studiului de caz.
 Metoda studiului de caz
 Metoda anamnezei, sau
biografică
 Metoda observației

metoda

Instrumentele de intervenție utilizate
Materialul verbal folosit este unul adaptat
după Manualul practic de logopedie
propus de Jurcău și Jurcău, (1999)
Ilustrații utilizate pentru a da un caracter
atractiv activității logopedice. Ilustrațiile
au fost colectate într-un ”alfabetar” care
cuprinde diverse imagini ale unor
cuvinte, pentru fiecare sunet al limbii
române în poziție inițială, mediană și
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finală, în cuvinte monosilabice, bisilabice
și plurisilabice
Instrument de suflat pentru antrenarea
respirației:
Flow-Ball
(http://respiracorect.ro/index.php?route=
product/product&product_id=52 )

K.M.
N.M.
S.Z.
B.A.
D.F.
F.M.

86,08%
86,08%
83,54%
89,87%
91,14%
92,41%

96,20%
93,67%
96,20%
92,41%
96,29%
100%

10,12%
7,59%
12,66%
2,54%
5,15%
7,59%

Instrument
pentru
tonifierea
musculaturii orofaciale Face Former
(https://faceformer.de/en/faceformerpatented-training-device/ )
Cap z-vibe pentru antrenarea limbii
Kit paie pentru logopedie
(http://ajutamasacresc.ro/instrumentelogopedice )
Programul terapeutic implementat a
urmat câteva direcții generale, comune de
intervenție, etapele specifice urmând a fi
particularizate pentru fiecare elev.
Programul
terapeutic
complex
de
intervenție este preluat și adaptat după
Bodea Hațegan (2016)
Prezentarea și interpretarea rezultatelor

Date cantitative
Datele obținute în urma evaluării inițiale
și finale a capacității de pronunție
folosind aplicația ”Pași prin lumea
sunetelor” sunt prezentate în tabelele
următoare:
Tabelul 1: Evaluarea inițială și finală a
capacității de pronunție
Nume și
prenum
e

L.A.
D.A.
S.G.
M.R.
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Indicele
capacită
ții de
pronunți
e faza
inițială
84,81%
82,28%
73,42%
84,81%

Indicele
capacită
ții de
pronunți
e faza
finală
97,47%
93,67%
92,41%
93,67%

Progresu
l
înregistr
at
12,66%
11,39%
18,99%
8,86%

Graficul 1: Evaluarea inițială și finală a
capacității de pronunție
Tabel 2: Procentajul sunetelor omise,
distorsionate și/sau înlocuite de subiecți în
cele două faze ale cercetării.
Parti
cipan
ți

Sunete omise
Etapa inițială
vs etapa
finală –
procent%

Sunete
distorsiona
te
Etapa
inițială vs
etapa finală
-procent%

-L.A.

0

0

11,39

2,53

D.A.
S.G.
M.R.
K.M.
N.M.
S.Z.

2,53
7,59
0
0
0
2,53

1,27
0
0
0
0
0

15,19
15,19
15,19
11,39
10,13
13,92

B.A.
D.F.

0
0

0
0

6,33
5,06

F.M.

0

0

1,27

Sunete
înlocuite
Etapa
inițială vs
etapa
finalăprocent%
3,8

0%

5,06
7,59
6,33
3,80
6,33
3,80

3,8
0%
2,53
3,8%
0%

0%
0%
0%
0%
0%
0%

7,59
3,8

3,80
3,8

0%
0%

6,33

0%
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Progresul înregistrat în cazul indicelui de
inteligibilitate al vorbirii va fi prezentat în
continuare:
Tabelul 3: Progresul înregistrat în cazul
indicelui de inteligibilitate a vorbirii
Participanți

Indicele de inteligibilitate
a vorbirii

Progresul
înregistrat
procentaj

L.A.

Evaluarea
inițială
54,21%

Evaluarea
finală
87,02%

D.A.

42,78%

81,13%

38,35%

S.G.

43,82%

79,75%

35,93%

M.R.

64,84%

91,25%

26,41%

K.M.

56,82%

89,17%

32,35%

N.M.

66,84%

86,95%

20,11%

S.Z.

63,59%

91,08%

27,49%

B.A.

59,82%

84,51%

24,69%

D.F.

71,19%

94,45%

23,26%

F.M.

69,41%

100%

39,59%

32,81%

anterioare, putem confirma prima ipoteză
a cercetării, conform căreia am presupus
că: Prin aplicarea unor metode, aplicații
și instrumente inovative în terapia
tulburărilor de pronunție ale elevilor
participanți la studiu, valorile celor doi
indici, respectiv capacitatea de pronunție
și indicele de inteligibilitate al vorbirii,
vor înregistra progres față de etapa
anterioară terapiei logopedice.
Fiecare participant înregistrează progres
față de evaluarea inițială în ceea ce
privește capacitatea de pronunție și
inteligibilitatea vorbirii.
Pentru a verifica ipoteza a doua a
cercetării, prin care presupuneam că:
Folosind
aplicația ”Pași prin lumea
sunetelor”,
elevii
care
ascultă
înregistrarea
sonoră
a
cuvintelor
reprezentate în imagine vor demonstra
performanțe articulatorii mai bune, în
special pentru sunetele distorsionate,
decât cei care au sarcina de a denumi
imaginile care apar pe aplicație (fără a le
asculta) în vederea evaluării inițiale a
capacității de pronunție, vom prezenta în
tabelul de mai jos procentajul sunetelor
distorsionate în cazul elevilor care au
ascultat înregistrarea sonoră a cuvintelor
versus performanțele celor care nu au
ascultat.
Tabelul 4: Procentajul sunetelor
distorsionate la elevii care au ascultat
înregistrarea sonoră vs. procentajul
sunetelor distorsionate la elevii care nu au
ascultat înregistrarea sonoră

Graficul 2: Progresul înregistrat în cazul
indicelui de inteligibilitate a vorbirii
În urma analizei datelor cantitative
prezentate în tabelele și graficele
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Partic
ipanți

Procentajul
sunetelor
distorsionat
e la elevii
care au
ascultat

Procentajul sunetelor
distorsionate la elevii
care nu au ascultat
înregistrarea sonoră
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Graficul 3: Disribuție grafică- medii

înregistrarea
sonoră
L.A.T.
D.A.
S.G.
M.R.
N.
K.M.P
.
N.M.
M.
S.Z.
B.A.G.
D.F.I.
F.M.

11,39%
15,19%
15,19%
15,19%
11,39%
10,13%
13,92%
6,33%
5,06%
1,27%

Media
procentajului
sunetelor
distorsionate la elevii care au ascultat
înregistrarea sonoră în faza inițială a
evaluării este 7,34%.
Media
procentajului
sunetelor
distorsionate la elevii care nu au ascultat
înregistrarea sonoră în faza inițială a
evaluării este 13,67%.
Comparând cele două medii, reiese faptul
că elevii care au ascultat înregistrarea
sonoră, au distorsionat, în medie 7,34%
dintre cuvinte, iar cei care nu au ascultat
înregistrarea sonoră în faza inițială a
evaluării, au distorsionat 13,67% dintre
cuvinte.

Graficul numărul 3 reprezintă media
procentajului sunetelor distorsionate la
elevii care au ascultat înregistrarea sonoră
în faza inițială a evaluării vs. media
procentajului sunetelor distorsionate la
elevii care nu au ascultat înregistrarea
sonoră
Putem concluziona faptul că modelul
sonor al aplicației ”Pași prin lumea
sunetelor”, dat de înregistrare este un
element
care
îmbunătățește
performanțele articulatorii în cazul
sunetelor distorsionate, respectiv, cei care
nu au ascultat înregistrarea sonoră, vor
avea mai multe sunete distorsionate.
Astfel, cea de-a doua ipoteză, se confirmă.
Putem concluziona astfel, că întreg
demersul terapeutic și-a atins scopul, și
astfel și scopul cercetării a fost atins,
respectiv îmbunătățirea abilităților de
pronunție
corectă
a
elevilor
cu
dizabilitate intelectuală prin folosirea
unor metode inovative, atât în cadrul
evaluării, cât și în demersul terapeutic
logopedic.
Cu siguranță, continuarea acestui demers
terapeutic, va determina creșterea
șanselor de corectare totală a tulburărilor
de pronunție ale participanților.
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Particularități ale dezvoltării abilităților morfo – semantice în contextul protezării
auditive cu implant cohlear și aparat auditiv
Katinka METEA 1
Abstract
Language disorders are one of the most common childhood disorders. Problems with oral communication are
the most common signs of language disorders. Expressive language issues can be easier to identify in the
early years.
The main objectives of the longitudinal study were: (1) to show a significant increase in the frequency of
language and communication disorders in primary school children, (2) to underline the importance of high
quality language therapy services focused on prevention and early intervention.
The study began in 2007 and ended in 2017. Children diagnosed with language and communication disorders
at the beginning of each schoolyear were included in the study.
It was hypothesised that there was a significant increase in the frequency of the language and
communication disorders during the eleven years of the study, especially in expresive language disorders like
dyslalia. The participants in the study were evaluated, diagnosed and received specialised speech therapy.
The main findings of the study suggest an increase in the number of the cases identified with language
disorders during 2007 and 2012. Between 2012 and 2017 the number of cases started decreasing due to the
language therapy services provided in preschool children focused on prevention programmes. It also showed a
high percentage of children diagnosed with dyslalia as compared to other language disorders like rhinolaia,
dyslexia and fluency disorders.
Considering the findings of the study, language and speech therapy services must provide a focus on
specialised therapy programmes including prevention and early intervention involving parents and also
preschool and primary school teachers.
Keywords: language disorders, dyslalia, speech and language therapy services, prevention,
early intervention.

Introducere
Limbajul este o activitate specific umană
prin care, prin intermediul limbii se
realizează comunicarea și gândirea
verbal-noțională.
Limba, ca sistem de mijloace lingvistice
este un fenomen extraindividual, socialistoric, specific unei națiuni. Limbajul
este însă un fenomen psihic individual,
subiectiv și se dezvoltă în ontogeneză.
Dezvoltarea limbajului este influențată în
stadialitatea sa de numeroși factori de
natură organică, funcțională, psihologică,
educațională, fiind marcată, în unele
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cazuri de disfuncții în planul recepției,
înțelegerii sau elaborării comunicării
orale sau scrise.
După criteriul structurii lingvistice
afectate, Guțu (1974, apud Bodea
Hațegan, 2016) delimitează următoarele
categorii de tulburări de limbaj:
 tulburări de pronunție, care vizează
latura fonetico-fonologică a limbajului:
dislalia, dizartria, rinolalia;
 tulburări de ritm și fluență: bâlbâiala,
tahilalia, bradilalia;
 tulburări de voce;
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 tulburări polimorfe: afazia, disfazia,
întârzierea în dezvoltarea limbajului,
mutismul electiv, logonevroza;
 tulburări ale limbajului scris: alexie,
dislexie, agrafie, disgrafie.
În ceea ce privește frecvența tulburărilor
de limbaj, Emilia Neagu Boșcaiu constată,
în 1961 (Jurcău, 1999), în urma unei
cercetări un procent de 14,35% de copii cu
tulburări de limbaj la un număr de 860
de copii de vârstă preșcolară și 9,52% la
un număr de 3065 de elevi de școlari. În
cercetarea realizată de Emilia Neagu în
1961 (Jurcău, 1999), procentajul elevilor cu
tulburări de limbaj scade progresiv de la
13,6% de elevi în clasa I la 7,04% în clasa a
IV-a. C. Păunescu (1966) arată că un
procent de 18-20% din elevii din clasele
mici prezintă tulburări de limbaj.
În anul 1946, Sheridan (Jurcău, Jurcău,
1999), realizează o cercetare pe un lot de
3800 de copii. Analiza datelor obținute
evidențiază un procent de 26% fete cu
tulburări de limbaj și 34% băieți la vârst
de 5 ani, iar la vârsta de 8 ani o proporție
de 15% fete și 16% băieți.
Într-o cercetare relizată de Hvatțev,
menționată de Guțu în 1975, pe un lot de
284754 de copii din Leningrad, autorul
constată că 8,7% prezintă tulburări de
limbaj, iar dintre aceștia, 82% erau
dislalici.
În anul școlar 1973/1974 Jurcău și Jurcău
au examinat un lot de 2050 de copii,
dintre care 1100 școlari și 950 preșcolari.
Din totalul copiilor examinați, 7,85%
prezentau tulburări de limbaj, dintre care
55,9% erau copii de vârstă preșcolară, iar
restul școlari.
Cercetările efectuate în ceea ce privește
frecvența
tulburărilor
de
limbaj,
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indiferent de zona geografică sau de
perioada istorică în care au fost
întreprinse, relevă un procentaj mai
crescut al prezenței tulburărilor de limbaj
de vârstă preșcolară, comparativ cu cei de
vârstă școlară. De asemenea, numărul de
copii cu tulburări dislalice este mult mai
crescut decât al celor cu alte tulburări de
pronunție. În cadrul tulburărilor dislalice,
frecvența cea mai ridicată o au
sigmatismele, în special cele interdentale,
urmată de rotacisme și pararotacisme.
Majoritatea
cercetărilor
realizate
evidențiază o descreștere a numărului
cazurilor depistate pe măsura înaintării în
vârstă a copiilor.
Obiectivul,
cercetării

ipotezele

Obiectivele cercetării
perioada 2007-2017 sunt:

și

metodologia
care

vizează

 evidențierea
evoluției
frecvenței
tulburărilor de limbaj pe parcursul
celor zece ani de activitate;
 realizarea unei analize comparative în
vederea
decelării
specificului
cazuisticii înregistrate în perioada
menționată;
 evidențierea necesității implementării
unui plan de servicii la nivel
educațional în scopul prevenirii și
recuperării tulburărilor de limbaj.
Ipotezele cercetării
Se pornește de la asumpția că se va nota:
Creșterea semnificativă a frecvenței
tulburărilor de limbaj în intervalul 20072017.
Creșterea numărului de elevi identificați
cu dislalii polimorfe și rotacism.
Cadrul de derulare a cercetării
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Studiul a vizat perioada 2007-2017 și a
cuprins elevi diagnosticați cu tulburări de
limbaj în cadrul Școlii Gimnaziale
Nicolae Iorga Baia Mare, urmărindu-se
evoluția incidenței tulburărilor de limbaj
în
perioada
menționată.
Elevii
diagnosticați cu tulburări de limbaj au
beneficiat
de
terapie
logopedică
specializată la cabinetul logopedic al
școlii.

Examinarea
integrală,
complexă,
îmbinând aspectele simptomatologice cu
cele etiologice, a cuprins:
1.
2.

3.
4.

Procedura și instrumentarul de lucru
La începutul fiecărui an școlar cuprins în
studiu s-a realizat depistarea elevilor cu
tulburări de limbaj din clasele I, iar
începând din anul școlar 2012-2013 au fost
cuprinși în activitatea de triaj și elevii
claselor pregătitoare.
Examenul selectiv a fost organizat în
două etape:
 etapa premergătoare examinării, în
care s-a realizat programarea elevilor
la cabinet, cu concursul cadrelor
didactice.
 etapa examinării propriu-zise.
Depistarea elevilor cu tulburări de limbaj
s-a relizat prin aplicarea unor probe de
pronunție cu utilizarea abecedarului în
imagini, a discului cu paronime și a
albumului logopedic. Abecedarul în
imagini
examinează
capacitatea
fonematică a copiilor, în timp ce discul cu
paronime examinează capacitatea de
diferențiere fonematică. Începând cu anul
școlar 2015-2016 a fost utilizată și aplicația
„Pași în lumea sunetelor” (Bodea
Hațegan, Talaș, 2015).
Atât sunetele emise corect, cât și cele
omise, denaturate sau substituite au fost
notate în fișa de evaluare a sunetelor
izolate.
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5.
6.

7.
8.

Anamneza;
Examenul somato-funcțional, pentru
a evidenția patologia aparatului
fonoarticulator;
Examenul motricității aparatului
fonoarticulator;
Examinarea funcției auditive a
cuprins funcția auditivă și auzul
fonematic.
Examinarea respirației non-verbale
și verbale;
Ritmul acustico-motor s-a examinat
prin execuția unor mișcări într-un
ritm impus prin lovire cu creionul,
cu degetul pe masă, sau prin
pronunțarea într-un ritm impus;
Examinarea vocii, urmărindu-se
timbrul, durata, sonoritatea acesteia;
Examinarea complexă a pronunției,
urmărindu-se mișcările articulatorii
ale limbii, vălului palatin, buzelor,
maxilarelor. Aceasta se realizează
atât izolat, cât și în diferite structuri
verbale: silabe, logatomi, cuvinte,
propoziții, fraze. Se urmărește
pronunțarea sunetelor atât în
vorbirea reflectată, cât și în cea
independentă. Și in această etapă sau utilizat abecedarul în imagini,
discul cu paronime, albumul
logopedic. De asemenea s-a urmărit
examinarea
capacității
coarticulatorii,
a
structurării
morfosintactice,
a
aspectului
pragmatic al limbajului și a nivelului
inteligibilității
vorbirii.
Pentru
examinarea pronunției s-a utilizat de
asemenea și aplicația „Pași prin
lumea sunetelor”.
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9.

10.

11.

Examinarea
lexico-grafică,
prin
probe de examinare a capacității de
structurare perceptiv-motrică și de
examinare a lexiei și grafiei.
Probe de examinare a conștientizării
fonologice au cuprins: recunoașterea
rimelor,
numărarea
silabelor,
eliminarea silabică, identificarea
consoanelor, numirea consoanei
inițiale, eliminarea fonemelor.
Examinarea ritmului și a fluenței
vorbirii, a urmărit aspecte precum:
poticniri , blocaje la sunete, silabe,
repetiții,
spasme
articulatorii,
mișcări concomitente, ritm prea lent
(bradilalic) sau prea accelerat
(tahilalic).

În cazul copiilor cu tulburări rinolalice,
pentru a putea stabili diagnosticul
diferențial, s-a realizat examinarea
mobilității vălului palatin și a direcției de
scurgere a undei de aer.
Mobilitatea vălului palatin a fost evaluată
prin aplicarea următoarelor probe:
Suflarea într-un fluier fără să își astupe
nasul, înghițirea lichidelor fără a refula pe
nas,
pronunțarea
siflantei
„s”,
pronunțarea cu capul aplecat pe spate,
deschiderea gurii când copilul respiră pe
nas, urmărindu-se dacă vălul palatin
rămâne ridicat, apăsarea cu spatula la
rădăcina limbii, urmărindu-se ridicarea
reflexă a vălului palatin.
Determinarea direcției de scurgere a
undei de aer s-a evaluat prin următoarele
modalități: umflarea obrajilor cu limba
scoasă
între
buze,
urmărindu-se
posibilitatea reținerii în cavitatea bucală a
aerului, suflarea în instrumente muzicale,
lumânare, bucățele de hârtie, baloane,
pronunția propozițiilor formate doar din
sunete orale și a celor formate din sunete
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orale și nazale, înregistrându-se vorbirea
copilului în vederea comparării, palparea
narinelor în timpul pronunției, așezarea
unei oglinzi sub nas urmărindu-se dacă
oglinda se aburește în cazul pronunției
sunetelor nazale.
În cazul copiilor cu întârziere în
dezvoltarea
limbajului
examinarea
complexă, multidimensională a cuprins
următoarele aspecte:
Anamneza, în scopul obținerii
informații privind istoricul medical;

de

Evaluarea
preachizițiilor:
schemă
corporală, lateralitate, percepție și
memorie vizuală, percepție și memorie
auditivă (reproducere și citire de formule
ritmice,
discriminarea
intensității
loviturilor, a succesiunii, a duratei);
Examinarea limbajului oral a vizat
capacitatea de comprehensiune și
exprimare la nivelul vocabularului și a
structurii
frazelor,
prin
utilizarea
denumirilor de imagini, a poveștilor în
imagini.
În
vederea
diagnosticării
întârzierilor în dezvoltarea limbajului s-a
utilizat proba pentru determinarea vârstei
psihologice a limbajului (adaptare după
Alice Descoeudres, după Șerban, 2017).
Descrierea lotului de participanți la
cercetare
În cercetare au fost cuprinși elevi din
clasele primare (pregătitoare – clasa a IVa), examinați la începutul fiecărui an
școlar în scopul identificării elevilor cu
tulburări de limbaj.
Rezultatele studiului
Rezultatele obținute în urma examinării
elevilor la începutul fiecărui an școlar
cuprins în studiu sunt sintetizate în
tabelul de mai jos:
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Tabelul 1. Rezultatele evaluărilor realizate
la începutul fiecărui an școlar inclus în
studiu
An școlar

Total elevi
examinați

Total elevi depistați cu
tulburări de limbaj
Cifre
absolute

Procente

20072008
20082009
20092010
2010-2011

388

33

8,5%

510

41

8,03%

497

40

8,04%

466

38

8,1%

2011-2012

460

48

10,4%

2012-2013

543

80

14,7%

2013-2014

580

73

12,5%

2014-2015

562

65

11,5%

2015-2016

575

63

10,9%

2016-2017

599

53

8,8%

2017-2018

574

60

10,4%

introducerea obligatorie în ciclul primar a
clasei pregătitoare, dintre elevii depistați
cu tulburări de limbaj 24,5% reprezintă
școlari din clasele pregătitoare, 20,1%
elevi din clasele I, 14,6% din clasele a II-a,
7,6% din clasele a III-a, iar 5,7% elevi de
clasa a IV-a. Datele înregistrate la
începutul fiecărui an școlar inclus în
studiu confirmă faptul că în rândul
școlarilor mici frecvența tulburărilor de
limbaj este mult mai mare.
În ceea ce privește evoluția frecvenței
tulburărilor de limbaj în perioada
cuprinsă în studiu se poate observa o
creștere semnificativă a numărului de
cazuri depistate, de la 8,5% în anul școlar
2007-2008, la 14,7% în anul școlar 20122013. Începând cu anul școlar 2013-2014
frecvența tulburărilor de limbaj începe să
scadă de la 12,5% în 2014-2015 la 10,4% în
2017-2018 (fig.1).

Analiza și interpretarea datelor
Din analiza datelor obținute pe parcursul
celor 11 ani școlari cuprinși în studiu, în
primul rând putem observa faptul că în
jur de 90% din tulburările de limbaj
diagnosticate sunt dislalii, un procent mai
redus fiind reprezentat de alte tulburări
de limbaj (tulburări de ritm și fluență,
rinolalii, dislexo-disgrafii, întârziere în
dezvoltarea limbajului). Analiza cazurilor
de dislalie pe grupe de vârstă relevă faptul
că cea mai mare pondere o au dislaliile în
rândul școlarilor mici (clasele I, clasele
pregătitoare). De exemplu în anul școlar
2007-2008, un procent de 19,1% dintre
elevii diagnosticați cu tulburări de limbaj
sunt în clasa I, 7,7% în clasa a II-a, 4,8%
în clasa a III-a, iar 1,9% în clasa a IV-a.
Începând cu anul școlar 2012-2013 , la
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Scăderea numărului de elevi cu tulburări
de limbaj începând cu anul școlar 20142015
se
explică
prin
includerea
grădinițelor arondate școlii în programele
de asistență logopedică oferite de Centrul
Logopedic Interșcolar.
Analizând specificul evoluției frecvenței
tulburărilor de limbaj în perioada 2007-
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2008/2017-2018 putem constata de
asemenea o creștere semnificativă a
incidenței rotacismelor (de la 12.1% în
anul școlar 2007-2008 la 33,9% în 20162017) și a dislaliilor polimorfe (de la
6,06% în 2007-2008 la 20,7% în 20162017):

Fiind prezentate aceste rezultate ale
studiului, întrebarea ce apare este legată
de cauzele acestui fenomen de creștere a
frecvenței tulburărilor de limbaj în cei 11
ani școlari incluși în studiul prezentat, în
condițiile în care toți elevii depistați au
fost incluși în programe de terapie în
scopul recuperării tulburărilor de limbaj
oral și scris.
Dezvoltarea limbajului în ontogeneză este
un proces condiționat de o multitudine
de factori. Particularitățile vorbirii
individuale nu sunt exclusiv condiționate
genetic. Limbajul se constituie treptat, în
procesul de comunicare verbală, prin
educație și învățare. Achiziția normală a
abilităților de comunicare verbală este
puternic influențată de cantitatea și
calitatea stimulării verbale oferite de
adulți.
Literatura de specialitate menționează
printre principalii factori psihosociali în
apariția tulburărilor de limbaj modelele
insuficiente de vorbire, o insuficientă
stimulare
verbală
a
copilului.
Caracteristicile mediului social în care
crește și se dezvoltă un copil sunt
esențiale pentru o evoluție psihică
normală a acestuia. Ne întrebăm în ce
măsură mediul social, aflat în continuă
schimbare, marcat de așa numita
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„revoluție digitală” are doar efecte
pozitive asupra copiilor? Oare în ce
măsură copiii preșcolari și școlarii mici
mai petrec acel minimum de timp atât de
necesar în compania părinților? Atât
specialiștii cât și cadrele didactice au
început să tragă un semnal de alarmă în
ceea ce privește implicarea din ce în ce
mai redusă a familiei în interacțiunea
directă, activă cu copiii lor. Un număr din
ce în ce mai mare de copii în ultimii ani
au început să petreacă un număr foarte
mare de ore în fața ecranelor de
computer, a televizorului, a telefoanelor
sau tabletelor.
Un studiu derulat între anii 2004-2009
(Rideout, Foehr, 2010, după Gold, 2016),
relevă faptul că, până în anul 2009, copiii
ajunseseră să petreacă cu două ore și un
sfert mai mult folosind tehnologia
digitală, comparativ cu 2004, iar în acest
ritm, copiii vor ajunge să petreacă mai
mult de 15 ore pe zi cu media digitală.
Deși
aceste concluzii par exagerate,
totuși putem menționa faptul că în 2018
preocupările copiilor și modul în care își
petrec timpul liber s-a schimbat radical.
Din ce în ce mai mulți medici de familie
cât și pediatri atrag atenția asupra
riscurilor activităților sedentare (privit la
televizor, jocuri pe computer, tabletă,
smartphone) asupra sănătății copiilor. Pe
lângă creșterea numărului copiilor cu
obezitate,
tulburări
metabolice,
sedentarismul poate avea efecte negative
și asupra dezvoltării normale a limbajului.
Pronunția corectă și fluentă este
condiționată de dezvoltarea motricității
generale și a unui flux expirator puternic.
Respirația non-verbală și verbală este
condiționată în primul rând de ponderea
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pe care o are activitatea fizică în
programul zilnic al copilului.
În ceea ce privește dezvoltarea cognitivă,
pe lângă efecte stimulative, utilizarea în
exces a tehnologiei poate avea efecte
negative.
Pe
lângă
tulburări
de
concentrare a atenției, tulburări de
învățare, hiperactivitate, tulburări de
memorie, în special ale memoriei de
lucru, limitarea capacităților imaginative,
a jocului interactiv și creativ aceasta
poate avea efecte serioase asupra
dezvoltării limbajului. În general copiii
care petrec un număr mare de ore în fața
ecranelor în detrimentul interacțiunilor
reale cu adulții prezintă: vocabular sărac,
stereotipii verbale, înlocuirea cuvintelor
cu gesturi, capacitate redusă de
argumentare verbală, tulburări de
pronunție, capacitate redusă de a reda
verbal cele citite sau auzite; reproducerea
unor sintagme și preluarea unor moduri
de exprimare specifice programelor TV
uneori folosite într-un context inadecvat;
capacitate redusă de a menține atenția și
de a asculta mesaje verbale. (Gheorghe,
2005).
Concluzii
Dat fiind numărul din ce în ce mai mare
de copii identificați cu tulburări de limbaj
an de an, este necesară implementarea
unor servicii logopedice de calitate, axate
în special pe:
Implementarea unor programe de
prevenție și intervenție precoce adresate
preșcolarilor;
Implicarea cât mai activă a părinților în
terapia tulburărilor de limbaj, atât
generală, prin workshop-uri tematice, cât
și cu caracter particular, prin activități de
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informare și consiliere
cabinetele logopedice;

specifice

la

Asistenţă logopedică de specialitate, dar
într-o viziune în care oferta de servicii
logopedice să fie orientată spre
specializări în diagnostice severe (alalie,
afazie, autism, tulburări pragmatice de
dezvoltare) întrucât numărul copiilor care
prezintă aceste tulburări este în continuă
creştere (http://www.cmbrae.ro/2017/wpcontent/uploads/Revista_logopedia_nr_1_
2009.pdf)

Gheorghe, V. (2005). Efectele televiziunii
asupra minții umane, București:
Editura Evanghelismos.
Gold, J. (2016). Părinte în era digitală,
București: Editura Trei.

Asigurarea asistenței logopedice copiilor
de vârste mai mici (2-3 ani);

Hațegan, C. (2011). Abordări structuralistintegrate în terapia tulburărilor de
limbaj și comunicare, Cluj-Napoca:
Editura Presa Universitară Clujeană.

Dezvoltarea și implementarea unor
programe de screening și monitorizare a
copiilor mici;

Jurcău, E., Jurcău, N. (1999). Învățăm să
vorbim corect, Cluj-Napoca: Editura
PRINTEK.

Implicarea cadrelor didactice în procesul
de corectare, în special în mediul
preșcolar;

Șerban, M., Crișan, A., Purcia V. (2017).
Selecție de probe pentru examinarea
logopedică complexă, CJRAE Sibiu

Implicarea specialiștilor în terapia
tulburărilor de limbaj în programe
eficiente de formare continuă, adaptate
noilor tendințe în ceea ce privește
specificul cazuisticii înregistrate la
cabinetele logopedice;

http://www.cmbrae.ro/2017/wpcontent/uploads/Revista_logopedia_n
r_1_2009.pdf

Colaborarea cât mai eficientă între
membrii echipei de specaliști implicați în
asigurarea
serviciilor
logopedice:
profesori
logopezi,
medici,
psihopedagogi,
consilieri
școlari,
psihoterapeuți, cadre didactice, asistenți
sociali.
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Dezvoltarea abilităților de comunicare pragmatică prin folosirea povestirilor
sociale în contextul sindromului down
Nona BĂDESCU-FETCHE1
Abstract
This paper focuses on presenting a case study regarding Down Syndrome and the use of social stories in
targeting pragmatic communication development, screening the results with Webster Scale and The
Pragmatic Communication Abilities Profile in the day to day life of pupils.
It is considered that using social stories as a mediator to learning and enhancing communicational skills in
pupils with Down Syndrome improves their chance of quickly seeing results while also reducing the levels of
distress, frustration or inadequacy that the pupils might feel when noticing that they are not easily
understood, not fluent or coherent in what they wish to communicate, greatly increasing the
comprehensibility of language as a whole.
The case study presents situations in which a young boy with Down Syndrome finds himself in the posture of
both receiver and broadcaster of messages composed of singular words, short phrases or even complex
communicational scenarios in which he both listens and responds, actively interacting with his tuturor.
Keywords: Down Syndrome, social stories, pragmatic communication, speech and
language development, communication abilities.

Povestirile sociale oferă un sprijin
persoanelor care în anumite contexte de
viață întâlnesc dificultăți, distres,
frustrare sau în situații în care
reactivitatea individului, modalitatea sa
de răspuns la stimuli, produce un număr
crescut de dificultăți. Povestirile sociale
pot avea ca obiective particulare
următoarele aspecte: pregătirea pentru
tranziții, schimbări sau experiențe noi,
întăriri
pozitive,
recunoașterea
propriilor realizări, stima de sine,
informații referitoare la aptitudini
necesare pentru viața de zi cu zi,
informații referitoare la asigurarea
condițiilor de siguranță pentru propria
persoană, înțelegerea rutinelor de zi cu
zi, înțelegerea emoțiilor, gestionarea
emoțiilor,
înțelegerea
comportamentelor
sociale
și
a
comunicării
sociale,
înțelegerea
oamenilor (ceilalți, propria persoană,
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alte persoane care nu-mi înțeleg propria
persoană).
Utilitatea povestirilor sociale în plan
personal, cât și sub aspect social este
evidențiată la persoanele cu tulburări la
nivelul abilităților de comunicare
pragmatică, prin acestea reușindu-se
atingerea unei palete variate de
dificultăți întâlnite în viața de zi cu zi.
Astfel este redus distresul și frustarea
indivizilor; situațiile, comportamentele,
contextele în care dificultățile la nivelul
abilităților de comunicare pragmatică
sunt numeroase: frica / evitarea față de
interacțiunile sociale, neînțelegerea
normelor
și
regulilor
sociale,
necunoașterea normelor și regulilor
sociale, factorii stresori din câmpul
perceptiv (stimuli senzoriali percepuți
exacerbat), lipsa abilității de a înțelege
nevoile proprii și / sau a celorlalți,
imposibilitatea
înțelegerii
unor
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evenimente sociale (zile de naștere,
musafiri, locul de joacă, locul de muncă,
în vizită), imposibilitatea exprimării
clare, coerente, consecvente a propriilor
nevoi, emoții și / sau a susținerii unei
conversații, a raportării la ceilalți
(Dewart, Summers, 1995). Deși studiile
de specialitate care vizează aceste
povestiri sociale sunt în continuare
restrânse și în derulare, se relevă
eficacitatea aplicării acestora în cazul
tulburărilor la nivelul abilităților de
comunicare pragmatică (și, mai specific,
pentru copiii diagnosticați cu tulburări
din
spectrul
autist),
dezvoltarea
abilităților sociale folosind povestirile
sociale,
cât
și
la
nivelul
comportamentelor prosociale și la
nivelul comportamentelor problemă
(Gray, 2015). Așadar, o sumarizare a
cercetărilor realizate asupra acestei
tematici relevă faptul că povestirile
sociale devin o metodă eficientă de
lucru, o tehnică specifică de intervenție
pentru dezvoltarea comportamentelor
prosociale, dezvoltarea abilităților de
comunicare, dezvoltarea autonomiei
personale, reciprocitatea interacțiunilor
umane, detensionarea și reducerea
frustrărilor și distresului în interacțiuni
sociale, auto-reglarea, atât pentru copiii
cu tulburări din spectrul autist, cât și
pentru cei cu tulburări la nivelul
abilităților de comunicare pragmatică
sau chiar în cazul elevilor cu rezultate
școlare deficitare, eșec școlar sau
întârzieri în dezvoltare.
În vederea întocmirii unei povestiri
sociale calitative, utile, țintite pe nevoile
subiectului, Chris Williams și Barry
Wright (2017) propun o listă de
verificare pas-cu-pas a principiilor
esențiale, prezentate în schema 1.
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Frazele sunt combinate pentru a
compune o poveste socială astfel:
numărul frazelor directive sau de
control nu trebuie să fie mai mare de 1,
celelalte tipuri de fraze putând fi folosite
de minim 2, maxim 5 ori. Poveștile au o
introducere, un cuprins și o concluzie,
limbajul fiind unul pozitiv. Sunt folosite
cuvinte precum uneori și de obicei în
cazul situațiilor în care finalul nu este
sigur. Poveștile fac referire directă la
interesele persoanelor cărora le este
adresată, limbajul și prezentarea fiind
adaptată particularităților de dezvoltare.
Un aspect important al poveștilor
sociale este titlul povestirii. Titlul
trebuie să fie reprezentativ și să reflecte
tema și semnificația povestirii, putând fi
sub forma unor întrebări sau a unor
afirmații, având ca fundament principiul
comunicării conceptului important din
poveste.
În vederea îndeplinirii obiectivelor
propuse, trebuie acordată atenție
implementării și prezentării povestirilor
sociale. Cadrul de lucru trebuie să fie
unul calm, reconfortant în vederea
dezvoltării abilităților de înțelegere ale
persoanei și a dezvoltării asocierilor
pozitive. Atitudinea terapeutului este
foarte importantă. Abordarea pozitivă,
folosirea unei tonalități prietenoase a
vocii, într-un mediu liniștit și lipsit de
factori
perturbatori
și
stresori,
maximizează efectele poveștilor sociale.
De
asemenea,
este
recomandată
utilizarea poveștilor sociale elaborate de
terapeut, în alte contexte: o poveste
scrisă pentru mediul școlar, poate fi
aplicată și parcursă de învățătorul
copilului în cauză; o poveste scrisă
pentru o situație de la domiciliu poate fi
parcursă de către părinții copilului cu
acesta.
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Implementarea unei Povestiri Sociale
Etapă premergătoare; discutarea intervenției cu
tutori / cadre didactice / alte surse.
Criteriul 1. Scopul
Transmiterea de informații acurate, social
semnificative, într-o manieră pozitivă și
reconfortantă.
Criteriul 2. Descoperirea în doi pași
Culegerea de informații de la tutori / cadre didactice /
alte surse.
Alegerea temei de interes pentru o povestire socială.
Criteriul 3. Trei părți și un titlu
Titlu (Tema de interes)
Introducere (Pozitivă față de copil)
Cuprins (De ce?, Unde?, Cum?, Când?, Cine?/Ce?)
Concluzie (Sumarizare pozitivă)
Criteriul 4. Adaptarea povestirii
Construirea povestirii pe nevoile, interesele și achizițiile
copilului.
Criteriul 5. Caracteristici ale vocabularului și tonului
Factori ce mențin povestirea pozitivă și acurată.
(Utilizarea pronumelui personal de persoana I și III, pe
un ton pozitiv, evitând conotațiile negative, alături de
utilizarea informațiile relevante din trecutul, prezentul
sau viitorul persoanei)
Criteriul 6. Șase întrebări ce ghidează parcurgerea
povestirii
Răspund la întrebări relevante tematicii alese.
Cine, ce, unde, când, cum, de ce?
Criteriul 7. Tipologia propozițiilor
Descriptive: descriu informații într-o manieră obiectivă
sau general cunoscută; descriu gânduri, emoții sau
credințe ale oamenilor și reîntăresc mesajul povestirii.
De antrenare: descriu sau sugerează răspunsuri (spre
exemplu: voi încerca să vorbesc fără să țip).
Criteriul 8. Echilibrul dintre propoziții
Pentru păstrarea echilibrului, numărul propozițiilor
descriptive trebuie să fie egal sau dublu în raport cu
propozițiile de antrenare.
Criteriul 9. Verificare
Verificare – utilizarea acestor nouă criterii pentru
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Luarea în calcul a folosirii
altor metode decât
Povestirile Sociale.
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realizarea unei povestiri calitative.
Criteriul 10. Zece pași spre implementare
Implementarea presupune parcurgerea acestor zece
criterii prin editarea, pregătirea citirea și revizuirea
povestirii.

Introducerea și prezentarea poveștilor
sociale
este
realizată
secvențial,
evitându-se
intercalarea între două
povești, mai ales a poveștilor cu
tematică diferită, pentru a nu se produce
confuzii și pentru a se evita transmiterea
deficitară a informațiilor (Williams,
Wright, 2017).
Folosirea povestirilor sociale, în cadrul
activităților de terapia tulburărilor de
limbaj, facilitează inițierea și susținea
unor situații de comunicare lungi, de
către elevii cu dizabilitate intelectuală
moderată, atât din rolul de receptor, cât
și din rolul de emițător. Antrenarea
abilităților de comunicare trebuie să
vizeze atât abilitățile de ascultare, cât și
cele de producere a mesajului verbal.
Pentru a ilustra nivelul de operativitate
al povestirilor sociale, detaliem un caz.
Studiu de caz
1. Date de identificare a cazului
Numele și prenumele: S. B.
Sex: masculin
Data și locul nașterii: 11.07.2004
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
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agresive,
imaturitatea
comportamentală
sindromului Down.

afectivsecundare

Data familiale: S. 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 socioeconomică 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 S. este una
hiperprotectivă și lipsită de constanță în
stabilirea și respectarea unor reguli și
consecințe.
Traseu educațional: Pe parcursul
școlarizării, elevul a fost integrat în clase
de elevi cu același diagnostic- în primii
ani grupa de preșcolari cu sindrom
Down, ulterior clasele I-VI cu elevi cu
sindrom Down. 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
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dezvoltare a limbajului și comunicării a
copilului, date folosite ulterior în
întocmirea planului de intervenție
personalizat. De asemenea, permite
realizarea comparației în vederea
evidențierii evoluției elevului.

subscala
Limbaj
Pragmatic:
comunicare funcțională (FUN): S. a
evoluat până la itemul 41.

Au fost folosite următoarele intrumente
de evaluare: grila de comunicare din
Scala de dezvoltare psihomotrică
Portage și grila de comunicare din Scala
Webster (Anca, 2003). De asemenea, a
fost realizat profilul de dezvoltare a
comportamentului verbal prin Modelul
Cercurilor (Bodea- Hațegan, 2016), iar cu
sprijinul mamei a fost conturat Profilul
Abilităților Pragmatice de Comunicare
în viața de zi cu zi la copii școlari
(Dewart și Summers, 1995; profilul a fost
tradus în limba română în cadrul
proiectului finanțat de Erasmus+ ”We
Can Too”, de către echipa coordonată de
Bodea- Hațegan, 2016).

- subscala Limbaj receptiv
parcurge itemii până la 53.

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).
Informațiile obținute au fost completate
de datele obținute din fișa logopedică și
fișa psihologică a elevului.
Rezultatele evaluării inițiale
Rezultatele obținute în urma aplicării
Scalei de dezvoltare psihomotrică
Portage:
- S. parcurge subscala de Limbaj până la
itemul 54.
Rezultatele obținute în urma aplicării
scalei Webster:
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- subscala Interacțiuni: strategii preverbale de comunicare (INT): S. a
parcurs scala până la itemul 28.
(REC):

- subscala Limbaj expresiv (EXP): itemii
sunt parcurși până la 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 articulare 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 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
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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.
Indeplinește 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
acestei. 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 pe seama colegilor
din clasă, dar a profesorilor. Vorbește la
telefon cu persoanele semnificative. Pe
parcursul conversației 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
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conversații. Dacă se plictisește pe durata
conversației adulților, atrage atenția
asupra sa prin gesturi. Evită inițierea
unei conversații cu persoane nefamiliale,
în abesența 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 contex 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,
pluaruri și pronume. Face afirmații cu
trei elemente principale de referință
pentru aici și acum (ex: Maria bea apă.).
Folosește forme de întrebări fără a
inversa subiectul cu predicatul.
Claritatea limbajului în conversație este
nesatisfăcătoare- limbajul lui S. este
greu inteligibil unei persoane străine. Pe
fondul dorinței de a spune cât mai multe
lucruri în timpul discuțiilor, S. 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. Vorbirea este în
întregime clară adulților familiari, atunci
când copilul nu se referă la contextul
imediat al discuției.
Profilul Abilităților Pragmatice de
Comunicare în viața de zi cu zi la copiii
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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, S. vocalizează și
vorbește
efectiv
despre
acel
eveniment/persoană. Solicitările sunt
realizate de asemenea verbal, cerând și
oferind lămuriri și clarificări. În cazul
unor noțiuni abstracte sau a unei
solicitări de a explica ceva concret, S
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 indeplinirea sarcinii. Nu
înțelege
expresiile
și
structurile
ideomatice. S. nu prezintă tendința de a
negocia- dacă nu i se face pe plac,
renunță și se retrage.
Sub aspectul interacțiunii și comunicării
sociale, S. manifestă interes pentru
interacțiune doar cu copiii și adulții
cunoscuți.
Reușește
să
mențină
interacțiunea atâta timp cît este păstrat
un sibiect de interes. Nu reușește să
ofere o imagine de ansamblu completă
asupra 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
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într-un mod brusc, brural- se întoarce
cu spatele și pleacă.
Sub aspectul diversității contextuale, S.
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. S. respectă
regulile sociale (salutul, spune Te rog și
Mulțumesc) în funcție de dispoziția sa
emoțională la momentul dat.
Profilul
comportamentului
verbal
realizat prin Modelul Cercurilor este
redat în figura 1 (Bodea-Hațegan, 2016):

Figura 1. Profilul abilităților
comunicaționale ale lui S. conform
modelului cercurilor
Program de intervenție
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 S. sunt descrise în planul
general de dezvoltare și au fost
dezvoltate în baza obiectivelor de mai
jos. Mediile și contextele de desfășurare
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au
fost
variate,
urmărindu-se
generalizarea noilor achiziții. Ritmul
încet de învățare, nivelul redus de
dezvoltare al limbajui și capacitatea de
concentrare deficitară ale lui S., au
condus la focalizarea atenției asupra
comportamentelor de bază din fiecare
arie.
Tabel 1 . Obiectivele planului de
intervenție pentru S. B.
Arii de intevenție
Limbaj

Comunicare

Obiective
- creșterea inteligibilității
vorbirii;
- eliminarea tendinței de a
omite cuvinte din cadrul
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
nefamiliare.

Activitățile desfășurate au avut caracter
ludic, fiind organizate sub forma unor
jocuri de rol, pe baza povestirilor
sociale. Elevului i s-a oferit posibilitatea
de a alege povestirile și ordinea de
parcurgere a acestora,
pe fondul
nivelului crescut de rezistență și lipsă a
motivației. Ca metode de lucru au fost
folosite explicația, demonstrația și
exercițiul.
Utilizarea
prompterilor
verbali a fost diminuată treptat spre
finalul perioadei de intervenție.
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Evaluarea finală
În cadrul evaluării finale, au fost
utilizate
aceleași
intrumente
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:
- S. parcurge subscala de Limbaj până la
itemul 63.
Rezultatele obținute în urma aplicării
scalei Webster:
subscala
Limbaj
Pragmatic:
comunicare funcțională (FUN): S. a
evoluat până la itemul 43.
- subscala Interacțiuni: strategii preverbale de comunicare (INT): S. a
parcurs scala până la itemul 29.
- subscala Limbaj receptiv
parcurge itemii până la 54.

(REC):

- 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. S. 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 asteaptă rândul la replică,
susține interacțiunea prin contact vizual
și replici, atât verbale, cât și nonverbale.
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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. S.
acordă mai o mare atenție modului de a
articula cuvinte. S. 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
metoda cercurilor nu se diferențiază
grafic comparativ cu evaluarea inițială.
Comportamentele verbale au fost
achiziționate,
consolidate,
însă
sensibilitatea nu este foarte crescută și
instrumentul nu surprinde 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. S.
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. S. 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
inlocuitor,
spre
deosebire
de
modalitatea precedentă inadecvată de
întrerupere a conversației.
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Concluzii
S. 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 și
articulare, precum și de tulburările de
comportament specifice sindromului
(rezistență
scăzută
la
frustrare,
persistența în eroare, rigiditate).
Progrese semnificative s-au înregistrat în
sfera stimei de sine. S. 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 de colaborare și cu familia. Elevul
poate dobândi abilitățile necesare vieții
de zi cu zi, 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.
Bibliografie
Anca, M. (2003). Metode și tehnici de
evaluare a copiilor cu cerințe
educaționale speciale, Cluj-Napoca:
Editura Presa Universitară Clujeană
Bodea-Hațegan, C. (2016). Logopediaterapia tulburărilor de limbaj.
Structuri deschise, București: Editura
Trei
Dewart, H., Summers, S. (1995). The
pragmatics profile of everyday
communication skills in children,
retrieved
from
http://complexneeds.org.uk/modules

RRTTLC 2019
/Module-2.4-Assessmentmonitoring-andevaluation/All/downloads/m08p080c
/the_pragmatics_profile.pdf
in
10.01.2019.
Gray, C. (2015). The new social story
book, UK: Future Horizons
Williams, C., Wright, B. (2017). A guide
to writing social stories, London:
Jessica Kingsley Publishers
https://autism.gamara.ro/portage/index.
php
1.

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

67

RRTTLC 2019

DOI:10.26744/rrttlc.2019.5.1.10

Specificul demersului logopedic în corectarea tulburărilor de pronunție la
vârsta școlară mică
Afrodita SANDOR1
Abstract

Language is a means of communication and knowledge for the child. The impossibility of
communicating through verbal language attracts delays in the childʹs development. Any deviation from
standard speech is a language disorder and requires the specific intervetion of a specialist. The speech
therapist intervenes in language and communication disorders fallowing a specific therapeutic
program, an intervention not only on speech, rhythm and fluency disorders, but also addresses
emotional and behavioral disorders, intellectual disabilities, auditive, speech disorders or specific
learning disabilities. This article describes the therapeutic program applied for speech sound
disorders within The”Iosif Vulcan” National College and ”Nicolae Bălcescu” School from Oradea,
Romania. This therapeutic program and the obtained results emphasize the specificity of the speech
therapists work in Romania at tle level of the interschools’ logopedic offices. This article can also
reflect the types of speech sound disorders our speech and language therapists face.
Keywords: speech and language therapy, specific therapeutic program, logopedic

diagnosis, pronunciation disorders, school age.
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În procesul instructiv-educativ, limbajul
reprezintă un mijloc de comunicare, dar
și un mijloc de cunoaștere, deoarece
prin intermediul lui se transmit
cunoștințe și se lărgește orizontul
copiilor.

defectuoasă a acestora. Orice abatere de
la vorbirea standard, reprezintă o
tulburare de limbaj, care dacă nu se
intervine la timp, se agravează și va avea
repercursiuni asupra comportamentului
și personalității copilului.

Școlarul de vârstă mică, este la vârsta
când receptează cu ușurință orice
cuvânt, motiv pentru care trebuie să fim
atenți cum ne exprimăm în preajma lui,
deoarece limbajul folosit în familie și
mediul frecventat de copil, își pune
amprenta asupra dezvoltării și modului
de exprimare al copilului.

Cauzele tulburărilor de limbaj pot fi
diverse, precum: tulburări anatomice,
anomalii ale aparatului articulator,
insuficiența la nivelul sistemului nervos
central, deformări la nivelul cavității
bucale sau simple perturbări ale
activității organelor de vorbire (Anca,
2002, 2005).

Există
numeroase
tulburări
ale
limbajului verbal cum ar fi bâlbâiala,
logonevroza, întârzierea în dezvoltarea
limbajului, alalia, afazia etc, însă cea mai
frecventă tulburare este dislalia, adică
imposibilitatea de a articula corect unul
sau mai multe sunete sau articularea

Toate aceste tulburări pot fi înlăturate
printr-un
program
specific
de
recuperare. Durata procesului de
recuperare depinde de vârsta la care se
intervine,
personalitatea
copilului,
colaborarea părinților cu logopedul și
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gradul de implicare al copilului în acest
proces.
Un
astfel
de
program,
pentru
sigmatism/ parasigmatism și rotacism/
pararotacism, a fost gândit și aplicat
elevilor din învățământul primar, care
învață la Colegiul Național ” Iosif
Vulcan” și Școala ”Nicolae Bălcescu” din
Oradea.

consoanele S, Ț, R, Z, C apoi vibranta R
și consoanele Ș, J, L. Alte tulburări
întâlnite au fost la consoanele C și Č .

Distribuție grup
Series1

13

Mai întâi au fost selectați elevii de vârsta
școlară mică din cele două școli care au
manifestat tulburări de limbaj, apoi au
fost evaluați în vederea stabilirii
diagnosticului logopedic și formarea
grupelor de logoterapie. Părinții celor
26 de elevi selectați (12 fete și 14 băieți),
au fost de acord cu participarea copiilor
la activitățile logopedice. Rezultatele
obținute în urma evaluării au fost
înregistrate într-o fișă logopedică.
Tabel 1. Caracteristicile
participanți la studiu

lotului

Școala de
Număr
proveniență de fete

Număr
de
băieți

Total

Colegiul
Național
„Iosif
Vulcan”
Școala
Gimnazială
„Nicolae
Bălcescu”

6

6

12

5

9

14

3

4
1

de

Realizând o statistică a diagnosticelor
logopedice obținute, s-a constatat un
număr mare de copii cu parasigmatism
(13 copii), urmat de pararotacism (5
copii) și paralambdacism (3 elevi). Cu
dislalie polimorfă au fost 4 elevi și unul
cu sigmatism interdental. Cele mai
frecvente tulburări de articulare s-au
întâlnit la siflante, mai exact la
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5

Fig. 1. Delimitarea grupului de
participanți la studiu prin prisma
diagnosticului logopedic
Grupele de elevi în demersul terapeutic
au fost formate ținându-se cont de
diagnostic, astfel încât acestea să
conțină un număr de până la maxim
patru copii și să cuprindă elevi cu același
tip de tulburare. Astfel cei 26 de elevii
depistați au fost grupați în 9 grupe, din
care 4 grupe la Colegiul Național ”Iosif
Vulcan” și 5 grupe la Școala ” Nicolae
Bălcescu”.
Tabel 2. Gruparea elevilor pentru
demersul de intervenție
Nr
gr
up
ă

Școala
de
prove
niență

Compo
nența
grupei

Fa
tă/
Bă
iat

Diagnostic
logopedic
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

70

Colegi
ul
Națio
nal
„Iosif
Vulca
n”
Colegi
ul
Națio
nal
„Iosif
Vulca
n”

- P. A.
- U. V.
- M. R.
-S. D.

B
B
F
F

- S. A.
- Ș. M.
- T. A.

B
B
B

- parasigmatism
- parasigmatism
- dislalie
polimorfă
parasigmatism+pa
ralambdacism
- paralambdacism
- paralambdacism
- pararotacism

Colegi
ul
Națio
nal
„Iosif
Vulca
n”
Colegi
ul
Națio
nal
„Iosif
Vulca
n”
Șc.
Gimna
zială
N.
Bălces
cu
Șc.
Gimna
zială
N.
Bălces
cu
Șc.
Gimna
zială
N.
Bălces
cu
Șc.
Gimna
zială

- R. P.
- S. L.
- T. R.

B
F
F

- parasigmatism
-parasigmatism
-parasigmatism

N.
Bălces
cu
Șc.
Gimna
zială
N.
Bălces
cu

9.

- O. A.
M. V.

B
B

parasigmatism+pa
rarotacism
-sigmatism
pararotacism

Fiecărui elev i s-a întocmit o fișă
individuală de evoluție prin care este
monitorizată frecvența participării la
activități, numărul de ore alocat fiecărei
etape care este diferit în funcție de
particularitățile
individuale,
de
progresul individual și evoluția lui.
Demersul terapeutic este împărțit în
două părți:

- B. A.
- V. A.

F
F

- sigmatism
interdental
- paracapacism

A. terapia generală, în care sunt
urmărite următoarele deprinderi și
abilități (Bodea Hațegan, 2016):
1.

- B. O.
- C. A.
- B. D.

F
F
B

-parasigmatism
-parasigmatism
-parasigmatism

- E. A.
- H. D.
- I. I.

B
B
B

- parasigmatism
- parasigmatism
- dislalie
polimorfă

- M. S.
- G. R.
-C. A.

F
B
B

-pararotacism
-paralambdacism
- pararotacism

2.

3.
4.

5.
6.

- E. F.
- B. L.
- M. D.

F
B
F

-dislaie polimorfă
-dislalie polimorfă
-dislalie polimorfă

motricitatea generală, educarea
mersului, abilități de prindere,
motricitatea
degetelor,
ritm
corporal;
motricitatea
componentelor
aparatului fonoarticulator ( limbă,
buze, maxilar, văl palatin), a
musculaturii gâtului și a laringelui,
a musculaturii faciale;
deprinderi respiratorii ( respirația
verbală și nonverbală);
de percepție auditivă:( atenție
auditivă,
memorie
auditivă,
procesări fonologice, conștiință
fonologică, auz fonematic);
lateralitate ( stânga, dreapta,
ambidextria);
schema corporală (pe sine, pe o
păpușă, pe un coleg, pe imagini,
etc);
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7.

8.

orientare spațio-temporală ( spațiul
proximal- sus, jos, lângă, aici;
spațiul distal – în față, în spate,
acolo; temporalitatea – azi, mâine,
zilele săptămânii, anotimpurile,
lunile anului, indicarea orei pe
ceas, etc;);
e structurare senzorio-perceptivă(
culoare, formă, textură, mărime).

În această primă etapă, s-a pus accent
deosebit
pe
exercițiile
pentru
dezvoltarea
motricității
aparatului
fonoarticulator, pe exercițiile pentru
respirație verbală și non verbală și pe
dezvoltarea percepției auditive, întru-cât
așa cum se poate vedea în tabelul de mai
sus referitor la diagnosticele logopedice
se poate observa numărul mare de
parasigmatisme. Mobilitatea aparatului
fonoarticulator presupune antrenarea
motricității faciale, labiale linguale,
mandibulare și velopalatine și a fost
exersată la începutul fiecărei activități
de terapie, insistând pe acele părți ale
aparatului
fonoarticulator,
care
contribuie la articularea sunetului nou.
Cu elevii care au avut o motricitate
fonoarticulatorie mai slabă a trebuit
insistat mai mult, până au reușit sa
execute exercițiile corect (Bejan, Drugaș,
Hărdălău, 2009).
Dificultăți frecvente de execuție au fost
înregistrate în legătură cu mobilitatea
linguală (unii nu au reușit să formeze
jgheabul cu limba și șanțul lingual) și
mobilitatea facială (umflarea alternativă
a obrajilor). De asemenea, pentru
emiterea sunetului „R”, fiind necesară o
mobilitate crescută a limbii, au fost
necesare mai multe ședințe, până când
copiii a reușit să vibreze vârful limbii.
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Scopul exercițiilor de respirație a fost de
a realiza echilibrul dintre inspir și expir
astfel încât să crească capacitatea
respiratorie, insistatând pe exercițiile de
dirijare a scurgerii undei de aer prin
cavitatea orală și nazală și exercițiile
pentru creștere volumului respirator,
pentru obținerea unei respirații/
inspirații mai lungi și pentru vorbirea pe
expir prin exerciții ritmice de mișcare
(Comăneanu, Boruga, 2017).
Auzul fonematic este o componentă sau
o particularitate a auzului verbal uman,
prin care individul poate percepe și
diferenția fonemele limbii materne, atât
în vorbirea celor din mediul ambiant,
cât și în propria pronunție. Tulburările
auzului fonematic se referă la lipsa de
maturizare a acestei particularități și în
lipsa de exersare a laturii expresive a
limbajului verbal. Tulburările mai grave
ale auzului fonematic, atrag după ele nu
numai instalarea unor tulburări de
pronunție ci și complicate tulburări de
înțelegere, ca urmare a perceperii
deficitare a vorbirii interlocutorului,
mergând în unele situații până la lipsa
de discriminare a fonemelor, silabelor,
chiar a unor cuvinte (Damșa, DamșaToma, Ivănuș,1996, Guțu, 1975).
Auzul fonematic se formează și se
dezvoltă în context social, într-un mediu
vorbitor cu vorbire corectă din punct de
vedere gramatical și sonor, care să-i
ofere copilului modele corecte de
vorbire. Calitățile auzului fonematic
sunt dependente de însușirile native ale
analizatorului auditiv, respectiv de
pragul minimal absolut pe de-o parte și
de antrenarea copilului cât mai activ și
de la o vârstă cât mai timpurie în
procesul comunicării adult-copil, copil-
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adult,și copil-copil, pe de altă parte.
Auzul fonematic este o capacitate ce
poate fi formată și dezvoltată prin
diferite tipuri de exerciții specifice, așa
cum se procedează în cadrul activităților
logopedice de prevenire și corectare a
tulburărilor de limbaj (Guțu, 1975).
Corectarea
auzului
fonematic
se
realizează, ținând seama de două
componente: creșterea sensibilității
fonematice și creșterea capacității de
diferențiere fonematică în vorbirea din
mediul celor din jur și din vorbirea
proprie.
Creșterea
sensibilității
fonematice este posibilă numai dacă
subiectul
prezintă
deficiențe
ale
recepției auditive de intensitate medie
sau
ușoară
printr-o
protezare
corespunzătoare
sau
printr-un
antrenament auditiv și recuperativ
intens.
Creșterea,
respectiv
îmbunătățirea capacității de diferențiere
fonematică, rezumă în fapt corectarea
tulburării de auz fonematic. Acest scop
al muncii logopedice poate fi atins prin
realizarea unor obiective, după cum
urmează (Moldovan, 2006): - formarea
percepției fonematice corecte;
 formarea capacității de diferențiere
fonematică prin distingerea și
discriminarea fonematică a sunetelor
și cuvintelor;
 analiza fonematică acustică prin care
se poate face trecerea sistematică de
la frază, propoziție, spre cuvânt până
la silabă și de la aceasta până la
sunet;
 educarea pronunției ritmice;
 educarea pronunției melodice;
Exercițiile pentru dezvoltarea auzului
fonematic au fost realizate pe întreaga
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perioadă pregătitoare de emitere a
noului sunet și în cea de fixare a
sunetului în silabe.
Pentru
dezvoltarea
diferențierii
fonematice, s-au realizat următoarele
exerciții:
 imitarea unor sunete din natură,
onomatopee, pronunțate mai întâi în
șoaptă iar apoi cu voce tare;
 pronunțarea unor serii de silabe
opuse ( pa, pe, pi, po, pu, pă, pî );
 diferențierea consoanelor sonore de
cele surde, în:
o silabe - ( pa-ba; pe-be; pibi; po-bo; pu-bu; pă-bă; pîbî ); fa-va; fe-ve; fi-vi; fo-vo;
fu-vu; fă-vă; fî-vî );etc.
o cuvinte paronime: t –d: toi
– doi, tună – dună, tină dină; p – b: pun – bun, pai –
bai parcă – barcă; c –g:
colan – golan, cală – gală,
coală – goală;
 cuvinte diferite, dar cu sunete ce se
pronunță în zone apropiate
o parcă – bardă – barză –
bască;
o - rece – lege – rege – drege;
 diferențierea sunetelor cu locuri de
articulare apropiate; - s - ș: - soc - șoc;
l- las – laș; peste – pește; r – l: - ramă
– lamă; z – j: - zob – job;- cremă –
clemă; - zar – jar; - rege – lege;
 - diferențierea sunetelor prin
înlocuiri de sunete sau silabe: co –
pac,- pil,- coș, -joc; s – cot, - ac, - apă,
- are;
 - analiza fonetică: - indicarea
primului/ ultimului sunet dintr-un
cuvânt și a poziției sale ( început,
mijloc, final );
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 completarea cuvintelor cu prima
silabă pronunțată de profesor sau
indicarea unui sunet omis de
profesor;
 denumiri de imagini, obiecte, ființe,
acțiuni, ale căror denumiri se
deosebesc printr-un singur sunet;
 povestiri, proverbe, poezii;
 jocuri hazlii în care sunetul se repetă
( gârza – bârza șade pe gârzoi –
bârzoi, dar gârzoi – bârzoi, nu șade
pe gârza – bârza );
 frământări de limbă:
„Pic, pic, pic,
Ploaia cântă-n geam peltic
Astăzi plouă... nu-i nimic.”
Pentru dezvoltarea atenției auditive, sau realizat următoarele exerciții:
 diferențierea sunetelor fizice și
identificarea sursei sonore;
 diferențierea numărului loviturilor de
tobă;
 localizarea sursei sonore în spațiu, la
început binaural, apoi monoaural;
 jocul „ De-a baba oarba”, „Telefonul
fără fir”.
Exercițiile pentru dezvoltarea simțului
acustico-motor :
 reproducerea auditivă a anumitor
unități ritmice;
 exerciții pentru însușirea elementelor
prozodice ale vorbirii ( de ritm și de
intonație pentru silabe/ cuvinte);
 exerciții de diferențiere semantică a
cuvintelor pe bază de accent: -mobilă
– mobilă; acele – acele).
Exerciții pentru dezvoltarea memoriei
auditiv- verbale, sunt exercițiile care
contribuie la dezvoltarea capacității de
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însușire și reproducere corectă
succesiunii sunetelor în cuvinte:

a

 să reproducă serii de silabe fără sens;
 să reproducă serii de cuvinte fără
sens;
 să memoreze după auz cuvinte și
propoziții menționate pentru sunetul
vizat;
 concurs pentru învățarea după auz a
unor texte, proverbe, ghicitori,
poezii.
Exerciții pentru dezvoltarea capacității
de diferențiere a sunetelor :
 exerciții pentru sesizarea propriilor
greșeli de pronunție:
o - înregistrări audio;
o dictări
de
cuvinte,
propoziții
și
analiza
textului;
o logopedul
pronunță
concomitent sunetul
cu
copilul;
 exerciții pentru emiterea sunetelor:
o onomatopee;
o consolidarea
imaginii
senzorial-motrice
a
fonemului;
o filtrare acustică a sunetelor;
 exerciții
pentru
diferențierea
sunetelor:
o recunoașterea/
reproducerea după auz cu
excluderea vederii ( sunete,
silabe, cuvinte) - s – z - ș ț - c - j; sa - șa; za – ja;șosetă
- șosea;
 exerciții de diferențiere pe bază de
tabel pentru sunetele
acusticoarticulatorie ( p, t, c, j, s, ș, ce, ci, che,
chi )
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 diferențierea cuvintelor pe bază de
auz și prin denumire de imagini.
Dificultăți frecvente au fost la exercițiile
pentru diferențierea consoanelor surde
de cele sonore, la cuvintele paronime și
la cuvintele diferite
cu puncte de
articulare apropiat, deoarece copiii aud
deformat unele sunete pe baza
modelului greșit învățat anterior, dar
este convins că pronunță bine.
Exercițiile s-au realizat față în față și cu
mascare.
În final s-au realizat exercițiile de
analiză și sinteză fonetică, exerciții în
care este important să se țină seama de
particularitățile de vârstă ale copilului:
 exerciții de desprindere a sunetului și
menționarea locului, iar după ce s-au
lucrat două sunete (ex:S-Ș), ele se
consolidează prin sortare de imagini.
 exerciții de sortare a unor seturi de
imagini după unul sau mai multr
sunete date.
B terapia specifică, în care se urmărește
(Guțu, 1975, Moldova, 2006, Bodea
Hațegan, 2016):
 emiterea corectă a sunetului, prin
una din cele patru metode;
o emiterea spontană;
o metoda derivării;
o metoda demonstrativă;
o metoda ortofonică.
 diferențierea sunetului izolat;
 consolidarea sunetului corectat prin
introducerea sunetului în silabe,
cuvinte (în cele trei poziții + structuri
consonantice)
 diferențierea sunetului nou emis la
nivel de silabe și cuvinte;
 automatizarea sunetului nou emis în
propoziții, texte scurte, poezii etc.
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Această etapă are valoare importantă
în demersul terapeutic și se exersează
în fiecare activitate terapeutică, fără
însă a se abuza de ea.
De obicei, logopedul își alege metoda
prin care să realizeze emiterea
sunetului. Cea mai frecventă metodă
folosită, a fost emiterea spontană,
folosind onomatopeele (pentru „S”,
imităm sâsâitul șarpelui: - sss – sss,
pentru sunetul „Ș” imităm cum facem
liniște șșș - șșș, pentru „Ț”, imităm
soneria telefonului, țrrrr, pentru „R”,
imităm tractorul trrr, trrr sau cum facem
când ne este frig brrr, etc.) iar pentru
obținerea sunetul „R”, s-au folosit și
metode de derivare a sunetului din
sunetele apropiate ca loc de articulare.
Timpul pentru obținerea sunetului „R” a
fost mai lung, fiind necesare mai multe
exerciții.
Atunci când prin această metodă nu s-a
reușit emiterea sunetului țintă s-a
încercat emiterea și prin alte metode
cum ar fi metoda derivării, pornind de la
un sunet emis corect, ținând seama de
ordinea
apariției
sunetelor
în
ontogeneză.
 Un „S” bine consolidat, facilitează
apariția consoanei „Z”, care este
perechea sa, de asemenea facilitează
apariția sunetului „Ț”.
 Consoana „Ș”, facilitează apariția
consoanei sonore „J” și a lui „Č”, iar
„J”, facilitează apariția lui „Ğ”.
 Consoana „R” se recuperează cel mai
greu și în timp îndelungat. Pentru
obținerea consoanei „R”, s-a mai
folosit metoda demonstrației și
ortofonică,
acolo
unde
particularitățile
de
vârstă
și
diagnostice ale copilului au permis
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(Jurcău, 1982, 1989, 1999; Vrăsmaș,
2007).
 Consoana „Ț” se poate deriva din „t”
și „s”; consoana „T” se poate deriva
din „P”, pornind de la silaba „pa”;
 Consoana „D” se poate deriva
pornind de la silabele directe ale lui
pronunțate alternativ cu silabele
directe ale lui „D” ( ba- da);
 Consoana „N” se poate obține din
„M” interdental pronunțat „T”;
 Consoana „R” se poate deriva din „D”,
din „T” și din „L”;
 Consoana
„J” se poate obține
pornind de la „Ș”, în plus vibrând
coardele vocale;
 Consoana „Z” se pornește de la „S”, și
vibrează coardele vocale;
 Consoana „C” se poate obține din „T”;
 Consoana „G” se obține pornind de la
„C”, prin vibrarea coardelor vocale
sau de la „D” prin împingerea limbii
în fundul gurii cu mijloace mecanice;
 Consoana „H”, se poate obține din
sunetul „C” sau din „S” împingând
limba cu spatula;
 Consoana „B” se poate obține din
„M”, prin strângerea marinelor cu
degetele;
 Consoana „F” se poate deriva din „P”,
prin retragerea buzei inferioare;
 Grupurile „Č” se obțin pornind de la
„Ș”;
 Grupurile „Che” și„Chi” pot porni de
la „T”, folosindu-se de o spatulă.
Imediat ce sunetul țintă a fost emis, s-a
trecut la următoarea etapă și anume
diferențierea izolată a sunetului emis.
Mai întâi sunetul nou emis a fost
diferențiat de sunete foarte diferite, apoi
de sunete mai apropiate, apoi de sunete
din aceeași clasă, iar în final de sunete
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din aceeași subclasă, chiar sunetul
pereche (Vrăsmaș, 1997; Verza, 1997).
Etapa consolidării sunetului nou-emis.
Consolidarea sunetului nou – emis,
presupune o pricepere din partea
terapeutului.
Este
important
să
elaboreze fișe de lucru care să conțină
material divers.
S-a început cu introducerea sunetului în
silabe închise și deschise ( exemplu: „sa”,
„se”, „si”, „so”, „su”, „să”,„sî”; „as”, „es”,
„is”, „os”, „us” „ăs”, „îs”), logatomi și
combinații consonantice, combinații cu
diftongi, apoi s-a trecut la introducerea
sunetului în cuvinte. La început se
recomandă
utilizarea
cuvintelor
bisilabice, înaintea monosilabicelor din
cauza
efortului
articulator
și
coarticulator mai scăzut. Au fost folosite
liste cu structuri lingvistice cu sau fără
semnificație monosilabice, plurisilabice
și liste care conțin grupuri de sunete
complexe fonologic, în care apare și
sunetul țintă ( exemplu: scaun, stâlp,
scai) (Vrăsmaș, 1997, Bodea Hațegan,
2016).
Aceste liste se realizează, ținându-se
cont de poziția sunetului, (la început, la
mijloc și la sfârșit). Se mai ține cont și de
exersarea sunetului în cuvinte în care
sunetul țintă este emis de două ori( scos,
sos etc), sau liste cu cuvinte în care
sunetul deficitar este constant, dar
primul fonem al cuvântului este
substituit (exemplu: casă, masă, lasă,
pasă, roasă, iasă), structuri verbale
reversibile ( exemplu: sar-ras; cos-soc
etc.) sau structuri verbale progresive
(exemplu: s- sa- sap-sapă). În această
etapă, ritmul corectării a fost bun,
deoarece sunetul fiind emis corect,
consolidarea lui în structuri lingvistice
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bisilabice, monosilabice, plurisilabice și
grupuri de sunete complexe fonologic sa făcut cu ușurință, suport având și din
partea părinților, care au exersat listele
de cuvinte date ca temă pentru acasă
(Vrăsmaș, 1997, Bodea Hațegan, 2016).
În etapa diferențierii sunetului- țintă la
nivel de silabe și cuvinte,
a fost
diferențiat sunetul consolidat în silabe și
cuvinte, urmărind aceeași ordine ca în
etapa diferențierii sunetului izolat: mai întâi sunetul nou consolidat se
diferențiază la nivel de silabe și cuvinte
foarte diferite ( exemplu consoana „S” se
diferențiază mai întâi în grupuri de
silabe de tipul „ sa-ei” sau cuvinte de
tipul „sare-ac” apoi în silabe și cuvinte
mai apropiate din punct de vedere
fonetic (exemplu consoana S, se
diferențiază în grupuri de silabe de tipul
„sa-fa” sau cuvinte „sar-far”), după care
se diferențiază în silabe și cuvinte
construite din sunete din aceeași
subclasă (exemplu consoana S se
diferențiază în silabe de tipul„ sa-ze” și
cuvinte de tipul „sar-zar”. Silabele și
cuvintele de tipul paronimelor au fost
materiale lingvistice importante în
această etapă (Bodea Hațegan, 2016).
Etapa automatizării sunetului. Sunetul
nou – emis se automatizează la nivel de
structuri lingvistice mai mari decât
cuvântul, adică la nivel de propoziție și
text. Terapia logopedică nu poate fi
finalizată fără parcurgerea acestei etape
în
care
sunetul
nou-emis
se
generalizează în vorbirea spontană.
Automatizarea sunetului a fost realizată
folosind un material bogat, divers și
nou, propoziții simple și dezvoltate,
scurte poezioare și cântecele, frământări
de limbă, ghicitori și proverbe. Pentru
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vorbirea spontană, au fost realizate
exerciții pornind de la o imagine care să
antreneze o discuție, care mai apoi a fost
dirijată, astfel încât acesta să folosească
sunetul nou-emis cât mai frecvent
(Guțu, 1975; Moldovan, 2006; Verza,
2003).
Această etapă este importantă și trebuie
tratată
cu
seriozitate,
deoarece
rezultatele obținute reflectă reușita
intervenției, adică dacă sunetul țintă
este automatizat în vorbirea curentă,
spontană.
Concluzii
Toate aceste etape au fost parcurse,
după un program terapeutic complex de
intervenție
pentru
sigmatism
/
parasigmatism
și
rotacism
/
pararotacism, program ce a contribuit la
scăderea numărului tulburărilor de
limbaj, la copiii arondați cabinetelor
logopedice de la Colegiul Național ”Iosif
Vulcan” și Școala ”Nicolae Bălcescu” din
Oradea.
În structura acestui program, obiectivele
au fost stabilite pentru fiecare etapă,
tehnicile de terapie recuperatorie, unde
au fost descrise exercițiile propuse,
pentru atingerea obiectivelor și resursele
materiale folosite. Au fost confecționate
materiale didactice diverse și bogate,
numeroase jocuri și softuri, pentru a
evita monotonia și pentru a-i determina
pe copii să participe activ la activități, în
vederea corectării cât mai facile și rapide
a tulburărilor de limbaj existente.
La începutul lunii iunie, la evaluarea
finală, rezultatele ne arată evoluția
elevilor, mai exact la etapa diferențierii
în silabe și cuvinte au ajuns 23 de elevi,
iar în etapa automatizării, la finalul
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intervenției, au ajuns 21 de elevi. Cei 5
elevi care nu au finalizat și etapa
automatizării, au primit tema pentru
vacanță, de alcătuit propoziții cu sunetul
pe care l-au corectat pe parcursul
activităților de logopedie desfășurate dea lungul anului și de memorat câte o
strofă dintr-o poezie dată. Celelalte
sunete care încă nu au fost corectate,
vor fi corectate pe parcursul anului
viitor școlar. Datele obținute după
fiecare activitate de intervenție sunt
trecute într-o fișă de evoluție, prin care
putem observa progresul sau regresul
înregistrat de fiecare elev în parte (fișă
evoluție). Cele mai frecvente tulburări
de articulare s-au întâlnit la siflante, mai
exact la consoanele S, Ț, R, Z, C apoi
vibranta R și consoanele Ș, J, L. Alte
tulburări întâlnite au fost la consoanele
C și Č. În figura 4 este ilustrată această
situație.

Distribuție
Series1
26

26

23

21

2.

3.

4.

Etapa automatizării
sunetului

1.

26

Etapa emiterii
sunetului
Etapa diferențierii
izolate a sunetului
Etapa consolidării
sunetului
Etapa diferențierii
în silabe și cuvinte

Etapa pregătitoare

26

5.

Fig. 3 Date privind rezultatele obținute în
urma terapei logopedice implementate

FRECVENȚA SUNETELOR DEFICITARE
1. consoana S

2. consoana Ț

3. consoana R

4. consoana Z

5. consoana Ș

5. consoana J

5. consoana L

5. consoana ce

2%
6%
8%

27%

8%

14%
17%
18%

Fig. 4. Frecvența sunetelor afectate la nivelulu lotului de participanți
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O dată cu începerea școlarizării,
tulburările de vorbire ce nu au fost
soluționate, în etapa preșcolară și
școlară mică, pot înlesni apariția unor
tulburări de scris-citit, cu repercusiuni
în asimilarea cunoștințelor și în planul
evoluției intelectuale.

București:

Comăneanu, M. ( colab.) Boruga, B. (
2017). Protocol de evaluare și
intervenție logopedică. București:
Asociația Centrul de Comunicare și
Dezvoltare Umană – Phoenix.

Dar poate și mai dăunător, este faptul că
o dată cu înaintarea în vârstă către
adolescență, copilul începe să se simtă
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plan
afectiv
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comportamental, adevărate complexe de
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Limbaj și comunicare în contextul TSA: mituri și evidențe
Raluca Nicoleta TRIFU1, Carolina BODEA HAŢEGAN2, Bogdana MICLEA3
Abstract:
Autism spectrum disorder is a very common developmental disorder nowadays. CPLOL
celebrated speech and language therapy day on the 6th of March and dedicated this day to
Communication in Autism. Based on this, we prepared a workshop within our association
(ASTTLR) under this theme where ASD was approached based on the language myths and on the
language evidences. The fallowing myths and evidences were discussed based on significant
studies in the field: echolalia, language idiosyncrasy, personal pronoun usage, gestures, the gap
between receptive and expressive language. Conclusions underlined that language development
can be an important indicator in ASD, but it must be carefully approached as not all specific
language development features can be by themselves diagnostic criteria.
Keywords: autism spectrum disorder, speech and language disorders, socialpragmatic communication disorder, echolalia, language idiosyncrasy, personal
pronoun

Introducere
În data de 6 martie a fiecărui an,
CPLOL - organizația umbrelă a
terapeuților de limbaj și vorbire din
Europa, celebrează Ziua Europeană a
Vorbirii și Tulburărilor de limbaj.
Rolul acestei zile este acela de a
crește drepturile persoanelor cu
tulburări de comunicare și vorbire,
înghițire și alte tulburări de limbaj.
Pentru anul 2019 ziua europeană a
terapiilor
de
limbaj
și
de
comunicarea, aflată sub stindardul
„Comunicare este totul: Terapia
Tulburărilor de limbaj este cheia”, a
militat pentru creșterea nevoii de
conștientizare și popularizare a
Tulburării de Spectru Autist (TSA),
cu
atenție
sporită
asupra
Comunicării în Autism și asupra
rolului terapeuților de limbaj în
abordarea problemelor de limbaj și
comunicare din TSA.
Pentru a celebra această zi, fiecare
membru a CPLOL a organizat

79

manifestări specifice dedicate zilei
europene a SLT. În România,
ASTTLR a organizat, în data de 9
martie 2019, un workshop dedicat
tematicii Comunicare în Autism,
întâlnire care a reunit specialiști care
lucrează cu copii cu TSA, dar și
părinți ai acestor copii. În cadrul
acestui workshop a fost dezbătut
rolul terapeuților de limbaj și al
logopezilor în recuperarea copiilor
cu TSA. Această abordare s-a aflat în
continuarea altor preocupări la
nivelul CPLOL. Spre exemplu colegi
din alte țări (Coward, Paez, & Jayes,
2019) publicând într-un corpus de
interviuri
diverse
opinii
ale
logopezilor față de abordarea TSA
din țări europene diferite.
Manifestarea științifică propusă de
ASTTLR s-a bucurat de un real
succes și a fost primită cu interes și
nevoie
de
către
comunitatea
logopezilor, membri ASTTLR, dar și
altor categorii. Programul propus
poate să fie descărcat accesând site-
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ul ASTTLR – www.asttlr.ro , sau
direct la adresa web specifică
(ASTTLR, 2019). Propunerea acestui
articol se plasează în acest context al
discuțiilor privind rolul terapeutului
de limbaj în contextul nevoilor de
comunicare specifice din TSA.
Articolul de față se dorește a fi o
grupare a datelor din literatură și o
poziționare asupra limbajului și
comunicării în TSA, pornind de la
evidențe raportate în diferite articole
de specialitate, dar și pe baza
clasificărilor DSM-5 și ICD-10, mai
exact a elementelor de limbaj și
comunicare precizate clar în aceste
manuale de diagnostic.
Considerații teoretice
Foarte prezent în preocupările unor
categorii profesionale multiple, de la
zona medicală, la cea psihologică și
psihiatrică, autismul sau mai recenta
tulburare de spectru autist, este un
diagnostic poziționat în categoria
tulburărilor de dezvoltare, cu impact
profund
asupra
funcționalității
persoanei pe termen scurt, mediu și
lung.
Simptomatologia tulburării și modul
de încadrare diagnostică au suferit
modificări consistente de-a lungul
timpului,
dar
reducționist,
manifestările rămase constante au
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fost caracterizate prin interacțiune
socială atipică, interes social redus,
mișcări atipice și comunicare
deficitară.
Raportată la sfera logopediei și a
terapiei tulburărilor de limbaj,
tulburarea
de
spectru
autist
determină
provocări
în
zona
intervenției,
prin
prisma
multitudinii de aspecte ce necesită
abordare și prin specificul tulburării,
mai exact dificultatea de interrelaționare și de urmare a cursului
firesc al comunicării. Desigur la baza
comunicării se află limbajul, dar
acesta nu există ca o entitate
independentă,
ci
drept
o
componentă a unui sistem cu funcție
de comunicare.
Comunicarea este așadar o activitate
complexă cognitivă și motrică, iar
actul de comunicare poate fi
exercitat în mod verbal prin
intermediul limbajului oral, precum
și non-verbal prin intermediul
limbajului gestual sau printr-o
modalitate mixtă care combină mai
multe forme de manifestare a
limbajului. Relația dintre cogniție și
comunicare, mediată de limbaj poate
fi reprezentată schematic în forma
prezentată în graficul următor.
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Cogniție

•Memorie
•Atenție
•Raționament
•Teoria minții

Limbaj

•Expresiv
•Receptiv
•Gestual

Comunicare

•Pragmatică
•Simbolică

Fig. 1. Relația Cogniție-Limbaj-Comunicare
Relația comunicarea - limbaj cogniție
este
permanentă
și
suprapusă, greu de diferențiat în
fapt, dar posibil de operaționalizat.
În acest sens limbajul poate fi
abordat pe mai multe componente fonetic și fonematic, fonologic,
lexical, sintactic, morfologic, iar
comunicarea, alături de limbaj,
include o funcție semantică care
presupune asignarea sensului și
înțelegerea sensului cuvintelor și o
funcție pragmatică care se referă la
utilizarea socială a limbajului.
Funcția semantică a limbajului și
comunicării presupune atribuirea
sensului și semnificației și este în
strânsă legătură cu funcționarea
cognitivă a unei persoane (BodeaHațegan, 2018;
Trifu, Mera,
Hambrich, & Cozman, 2015). Prin
componenta sa receptivă limbajul
este un indicator al capacității de
procesare a informației, de integrare
și decodificare semantică a sensului,
iar prin componenta expresivă
reliefează capacitatea de selecție, de
organizare, planificare și angrenare
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psihomotorie
(Trifu,
Nemeș,
Cozman, & Bodea-Hațegan, 2017)
Cosman (Cosman, 2010) subliniază
legătura dintre limbaj și percepție,
inter-relaționarea dinamică a celor
două
traducându-se
prin
multitudinea de diferențieri lexicale
și nuanțări ale limbajului expresiv.
De asemenea, autoarea preciza că
limbajul și gândirea sunt structuri
distincte,
dar
totodată
interdependente.
În ceea ce privește componenta
pragmatică a limbajului, ASHA
(ASHA, 2019) descrie comunicarea
pragmatică prin intermediul a trei
componente, mai exact: (1) folosirea
limbajului pentru diferite scopuri:
salutul,
informarea,
solicitarea,
promisiune, intenționalitatea; (2)
modificarea limbajului în funcție de
interlocutor sau de o situație:
vorbirea
diferențiată
în
adresabilitatea către un copil sau
adult, oferirea de informații unui
interlocutor necunoscut, vorbirea
diferențiată în clasă și locul de joacă;
(3)
urmarea
regulilor
pentru
realizarea unei conversații sau
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urmărirea narativității: așteptarea
rândului
în
conversație,
introducerea unui subiect/tematicii
în conversație, păstrarea subiectului,
utilizarea indicilor verbali și nonverbali,
folosirea
optimă
sa
expresiilor faciale și a contactului
vizual.
În cazul tulburării de spectru autist,
atât latura semantică, cât și cea
pragmatică a limbajului sunt
afectate, dar într-un mod particular,
independent
și
suficient
de
particular pentru a se stabili un
diagnostic diferențial cu tulburarea
de comunicare social- pragmatică
(APA, 2013; Bodea-Hațegan, Talaș, &
Trifu, 2016)
Particularitățile de limbaj - criteriu
diagnostic TSA
Încă de la începutul clasificării ca
diagnostic
a
autismului,
particularitățile
de
limbaj
au
reprezentat indicatori țintă pentru
diagnostic și au constituit chiar
criterii de diagnostic.
De la ediția a treia a Manualului de
Diagnostic și Clasificare Statistică a
Tulburărilor Mintale (APA, 1980)
pattern-uri verbale atipice au fost
considerate a fi specifice autismului,
aduse fiind în discuție ecolalia
imediată sau întârziată drept
elemente de diagnostic. În ediția
revăzută a aceluiași manual DSM- III
- TR (Kendell, 2014; Wimpory et al.,
2012) focusul de limbaj se îndreaptă
tot asupra ecolaliei care apare drept
criteriu posibil de diagnostic. În
continuare,
DSM-IV(American
Psychiatric Association, 2000) și
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DSM-IV-TR, (APA 2004) numește în
mod
direct
deteriorările
în
comunicare în cazul autismului.
DSM-IV-TR (APA 2004) indică la
criteriul de diagnostic „(2)deteriorări
calitative în comunicare, manifestate
prin cel puțin unul din următoarele:
(a) întârziere sau lipsa totală a
dezvoltării limbajului- neînsoțit de o
încercare de a compensa prin moduri
alternative de comunicare cum ar fi
gestica sau mimica), (b) la indivizii
cu limbaj adecvat, deteriorarea
semnificativă în capacitatea de a
iniția sau susține o conversație cu
alții, (c) uz repetitiv și stereotip de
limbaj ori un limbaj vag”. În ultima
ediție a DSM (APA, 2013, 2015)
dificultățile de limbaj și comunicare
continuă să existe drept criterii de
diagnostic, dar într-o formă mai
amplă, generalizată. Se vorbește de
„(A)deficite
persistente
în
comunicarea socială. (2)Deficite în
comportamentele de comunicare
nonverbală folosite în interacțiunile
sociale, mergând de la comunicare
verbală și non-verbală deficitară,
până la atipii în stabilirea contactului
vizual și limbajul corpului sau deficite
în înțelegerea gesturilor, până la lipsa
totală a expresiei faciale și a
comunicării non- verbale.” Se
amintesc și repetițiile stereotipe
motorii și de limbaj – ecolalia și
expresiile verbale atipice.
În paralel ICD – 10 (World Health
Organization, 1993), ghidul folosit în
prezent
în
Romania
pentru
încadrarea medicală diagnostică a
tulburării
de
spectru
autist,
precizează pentru autismul infantil –
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codat F84.0 - că înainte de vârsta de
3 ani se observă o afectare a
dezvoltării în anumite arii, mai exact
este afectată funcția de comunicare a
limbajului receptiv și expresiv. Sunt
precizate și „anomalii calitative în
comunicare: limbajul verbal este
insuficient dezvoltat și nu este
acompaniat de limbaj non-verbal,
incapacitate și eșec în inițierea și
susținerea
conversației,
limbaj
stereotip și repetitiv, cu utilizarea de
cuvinte și fraze idiosincrezice”.
În mai recentul ICD-11(Organization,
2018) în codarea 6A02 se vorbește de
această dată de tulburarea de
spectru autist caracterizată prin
deficite persistente în abilitate de a
iniția și susține interacțiuni sociale
reciproce și comunicare socială, dar
și de o varietate de pattern-uri
comportamentale
restrictive,
repetitive și inflexibile. ICD-11 face
diferențiere între „tulburarea de
spectru autist fără deficiență mintală
și cu limbaj funcțional sau ușor
afectat – 6.A02.0”, „tulburarea de
spectru autist cu deficiență mintală
și cu limbaj non-existent sau
nefuncțional – 6A02.1”, tulburarea de
spectru autist fără deficiență
mintală, dar cu limbaj funcțional
deficitar– 6A02.2”, tulburarea de
spectru autist cu deficiență mintală
și cu limbaj funcțional deficitar –
6A02.3” tulburarea de spectru autist
fără deficiență mintală, dar cu
absența limbajului funcțional 6A02.4., tulburarea de spectru autist
cu deficiență mintală și cu absența
limbajului funcțional - 6A02.5 În
definirea funcționalității limbajului –
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latura pragmatică primează –
folosirea limbajului vorbit sau
gestual
în
vederea
realizării
scopurilor instrumentale, precum
satisfacerea nevoilor personale sau a
dorințelor.
Markeri de limbaj – TSA
După cum indicau de-a lungul a mai
multor
ediții
manualele
de
diagnostic, manifestările la nivelul
limbajului sunt diverse și variate.
Totuși pot fi urmărite două direcții
distincte în dezvoltarea atipică
limbajului în cazul TSA.
Pe de o parte putem atribui
variabilitate în folosirea limbajului
prin
așa
numiți
„markeri
observaționali”,
cu
precădere
prozodie alterată și limbaj pragmatic
deficitar drept semne distinctive ale
TSA. În plus tulburările de
comunicare în TSA pot fi secundare
deficitelor de pe palierul social și
motivațional (Gernsbacher, Morson,
& Grace, 2016). Încă din 1988,
cercetători care s-au implicat în
studierea autismului (Rutter et al.,
1988) aduceau dovezi observaționale
asupra particularităților de limbaj
din autism, putându-se aminti:
(1)limbajul vorbit apare cu întârziere
sau lipsește definitiv – fără a fi
compensat de gesturi și mimică, (2)
eșecul comunicării cu ceilalți, (3)
eșec relativ în a iniția sau întreține o
conversație, (4)limbaj stereotip și
repetitiv, (5) folosirea pronumelui
„tu” în loc de „eu”, (7) Idiosincrazie
(8) anormalități la nivelul prozodiei
(înălțimea vocii, tensiunea vocii,
rata, ritmul, intonația vorbirii).
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Iuliana Dobrescu (Dobrescu, Rad, &
Nedelcu, 2016) în evaluarea clinică
specifică din autismul infantil
impune
markeri
observaționali
specifici dezvoltării intelectuale, mai
exact deficite specifice de înțelegere
a limbajului. Autoare vorbește de o
afectare calitativă a comunicării,
diferențiind între copiii din spectru
TSA care au achiziționat limbajul și
cei care nu l-au achiziționat. Pentru
categoria celor care au achiziționat
limbajul pot fi amintite câteva
elemente particulare,
conform
autoarei: (1) limbajul parcă și-a
pierdut funcția de comunicare, (2)
copiii au dificultăți semantice, (3) au
dificultăți
pragmatice,
(4)
au
dificultăți de a înțelege unele cuvinte,
(5) nu pot învăța cuvinte noi decât
bazându-se
pe
similarități
perceptuale mai mult decât pe
atribute funcționale...()comunicarea
non verbală este de asemenea
afectată. (p.313).

de asemenea o densitate crescută a
masei albe a creierului în zonele
fronto-temporarele implicate în
limbaj și cogniție socială (Radua,
Via, Catani, & Mataix-Cols, 2011), dar
și o creștere în volum a lobilor
frontali și parietali.

Uta Frith (Frith, 1989) vorbea în
contextul factorilor observaționali
specifici limbajului din autism
despre (1)dificultăți semantice și
conceptuale și (2) atipii la nivelul
comunicării non-verbale.

Modul în care limbajul copiilor cu
TSA se manifestă a fost considerat
de-a lungul timpului element de
diagnostic al autismului. Bazându-se
pe elemente observaționale, anumite
manifestări ale limbajului au fost
clasate în sfera patologiei, ca
elemente
disturbatoare,
care
împiedică dezvoltarea limbajului și
implicit au consecințele nedorite și
observate asupra limbajului pe toate
palierele sale (semantic, lexical,
morfologic, sintactic, fonologic,
fonematic, etc) și asupra comunicării
sociale și pragmatice.

Pe de altă parte manifestarea unui
limbaj deficitar, cu dificultăți pe
palierul comunicării pragmatice și
sociale poate fi efectul unor
structurări neurologice atipice. Pe
baza studiilor din domeniu (Mody et
al., 2013) zonele neurologice ale
limbajului au activitate redusă, iar
lateralizarea limbajului este mai
puțin funcțională sau are o tendință
de asimetrie dreaptă. S-a remarcat
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Fascicolul arcuat și fascicolul
superior
longitudinal
creează
împreună căile de limbaj dorsale,
unind aria Broca de Wernicke,
permițând suprapunerea sunetelor și
articulării, dar și procesarea serială și
fonologică
(Warren,
Wise,
&
Warren, 2005). Ori aceste baze
neurobiologice
ale
limbajului,
împreună cu căile care unesc lobul
temporal de cortexul ventro-lateral
prefrontal par a fi structurate diferit
în TSA, ceea ce desigur afectează
abilitățile de comprehensiune și
latura semantică a limbajului.
Mituri sau evidențe referitoare la
limbaj în TSA

Recent, o analiză sistematică
realizată de Gernsbacher, Morson, &
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Grace, (2016) a dovedit faptul că
unele dintre manifestările atipice din
limbajul copiilor cu TSA, considerate
de-a lungul timpului atât de
specifice, încât au fost ridicate la
rang de criteriu diagnostic, sunt în
realitate manifestări prezente în
mod obișnuit în dezvoltarea tipică a
limbajului sau sunt particularități,
care în realitate nu apar doar în
autism, ci și în alte tulburări de
limbaj. Desigur, în TSA variază
durata de manifestare a unei
tulburări lingvistice sau persistența
exercitării sale. Observații referitoare
la criteriile prea vagi de poziționare
a particularităților de limbaj ca
elemente specifice TSA au fost
subliniate
și
anterior.
(Prud’hommeaux & Roark, 2011)
Printre miturile TSA la nivelul
limbajului se numără: ecolalia,
folosirea geticii inversate, folosirea
inversată a pronumelui, decalajul
dintre limbajul receptiv și cel
expresiv, folosirea idiosincraziilor, a
limbajului neologic.
În continuare vom realiza o abordare
a fiecărui element așa zis specific
limbajului persoanei cu tuburări de
spectru autist, subliniind valoarea sa
diagnostică relativă în contextul
TSA.

Ecolalia
Cea mai cunoscută remarcă atunci
când se vorbește de limbaj în TSA
este aceea că apare limbajul ecolalic,
în care copilul repetă constant,
uneori obsesiv, sunete, cuvinte,
propoziții sau chiar fraze în anumite
situații. Ecolalia, alături de palilalie
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și ecopraxie sunt considerate
subseturi imitative. Manifestarea
ecolalică poate să fie una imediată
sau una întârziată.
Ecolalia a fost și este încă privită în
TSA drept o particularitate a
limbajului. În 1961 cercetări precum
Creak, apud (Gernsbacher et al.,
2016) vedeau în ecolalie – principala
caracteristică a autismului. Acest
lucru nu era întâmplător în acea
perioadă de vreme ce toate cazurile
descrise de Kanner (1943) prezintă
ecolalie. În acea vreme cunoștințele
legate de această tulburare limitate
și abordarea era unidirecționată.
Într-o
perioadă
a
analizei
psihodinamice,
ecolalia
era
considerată un comportament ostil,
care reflecta probleme de ego. În
plus, ecolalia era văzută drept un
comportament de autostimulare.
Interesant este că ecolalia, ca
particularitate de limbaj și de
comunicare în TSA, persistă prin
valența sa negativă. În primele ediții
ale DSM, ecolalia își exercita rolul de
diagnostic. În prezent, conform
DSM, ediția a V-a (APA, 2015) nu
mai constituie criteriu de diagnostic
– dar se vorbește de ecolalie prin
prisma pattern-uri restrictive și
repetitive.
Desigur, în lumina noilor evidențe,
trecerea de la valența negativă la cea
pozitivă trebuie să se realizeze.
Autoare analizei sistematice indicate
(Gernsbacher et al., 2016) aduce
evidențe în favoarea includerii
ecolaliei
în
categoria
comportamentelor de comunicare,
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fiind prezentă de altfel și în alte
tulburări
de
limbaj,
precum
întârzierea în dezvoltarea limbajului.
În mod optim, acolo unde analiza
clinică
indică
patologie,
prin
asignarea unor stimulări repetitive la
nivel comportamental și motor,
terapeutul de limbaj ar putea găsi
semnele
unui
comportament
lingvistic adaptativ, un pas către
vorbirea generalizată. Spre exemplu,
după o stimulare organizată a
limbajului, prin care copilului cu
TSA i se prezintă în mod repetat,
asociativ, imaginea ce reprezintă un
animal - ex. vacă, oaie, cal, mașină –
cu
onomatopeele
aferente
imaginilor, iar terapeutul întreabă
constant Cum face? Ce face?, orice
repetare venită din partea copilului –
fie a întrebării cum/ ce face?, fie a
onomatopeelor-, poate fi tradusă
drept un prim semn de imitare și
implicit
un
factor
lingvistic
adaptativ.
Prin comparație, în cazul unui copil
cu
dezvoltare
tipică,
ecolalia
imediată
este
considerată
funcțională,
satisfăcând
funcția
comunicării, ca în exemplu de mai
jos:
E: te-ai jucat cu pisica?
Copil: ica, ica....
E: Și nu te-a zgârâiat?
Copil: iat, liat
Desigur, ecolalia este o formă
lingvistică prezentă în limbajul
copilului cu TSA, dar important este
ca terapeutul de limbaj să analizeze
modul în care copilul repetă, ce
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repetă, la ce intervale, dacă este
vorba de o ecolalie imediată sau
întârziată. Apariția ecolaliei după o
perioadă de stimulare a limbajului, și
după o perioadă în care copilul a fost
non-verbal, este cu siguranță un
semn de recepție și un indicator de
progres, poate un prim pas în
drumul către exercitarea limbajului
verbal.
Ecolalia, chiar dacă apare ca o
manifestare specifică care este
urmărită în cadrul criteriilor de
evaluare clinică, după cum este
precizat și pentru spațiul românesc
(Dobrescu et al., 2016), copii cu TSA
repetă uneori cuvintele imediat ce la
aud, sau după un interval de timp:
ecolalie imediată sau ecolalie
întârziată” (Dobrescu, Rad &
Nedelcu, 2016, p.313)., nu trebuie
interpretată unidirecțional negativ.
Ci, mai ales terapeuții de limbaj ar
trebui să se prevaleze de acel uneori
și să trateze ecolalia pe baza
evidențelor.

Folosirea gesticii altor persoane
Folosirea mâinii/degetului unei alte
persoane
pentru
satisfacerea
propriilor nevoi este un alt indicator
considerat tipic pentru copiii cu
TSA. Această modalitate de solicitare
a fost considerată în trecut drept o
formă de comunicare atipică (Wolff
& Chess, 1964). În scala (ADI-R) Autism
Diagnostic
Interview–
Revised, revizuită recent de către
Lord și colaboratorii (Kim & Lord,
2018), și corelată cu criteriile de
diagnostic ICD-10 și DSM- IV R este
evidențiat caracterul dezadaptativ al
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gestului, privit drept conștientizare
deficitară a celorlalți ca persoane, un
semn al lipsei reciprocității socioemoționale și chiar o folosire a altor
persoane.
În realitate gestul este unul comun
copiilor aflați în dezvoltare. Departe
de a se constitui într-un act de
utilizare a celorlalți, folosirea gesticii
altor persoane are valența unui act
de comunicare pozitiv, un act
compensator de comunicare. Acest
gest apare în mod tipic în
dezvoltarea
limbajului
și
a
comunicării și apare de asemenea la
copii cu întârziere în dezvoltarea
limbajului (Sauer, Levine, & GoldinMeadow, 2010).
Abordarea gesticii altor persoane cu
valoare pozitivă, ca expresie de
comunicare, se încadrează în sfera
mai largă a gesturilor copilului,
văzute ca modalități de semnalare a
intenției și a nevoilor, în categoria
comunicării pragmatice. În acest
context se poate menționa existența
gestului protodeclarativ, considerat
un gest cu o puternică valență
pozitivă, de semnalare a intenție
(Bodea-Hațegan, 2016). De altfel
Kaplan (Sadock, Sadock, Ruiz, &
Kaplan,
2009)
stabilește
ca
parametru optim de dezvoltare, în
jurul vârstei de 8 luni/1 an folosirea
gesturilor comunicative de genul
arătatul cu degetul și întinderea
mâinii. Gestul protodeclarativ nu
apare la copilul cu TSA, prin urmare,
mai degrabă lipsa acestui gest se
poate constitui într/un elemnt de
diagnostic al tulburării de spectru
autist, decât celelalte manifestări ale
87

gesticii. Semnul protodeclarativ este
o marcă esențială în dezvoltarea
limbajului, fiind semnul care
demonstrează
înțelegere/comprehensiune în relația
cu celălat, prin faptul că recunoaște
persoanele și obiectele spre care
indică. Acest gest de autodeclarare a
sinelui în fața celorlalți face parte
din dezvoltarea abilităților receptive
de limbaj, abilități despre care se știe
că sunt superioare celor expresive, la
vârsta de 8 luni/1 an.

Frazele idiosincrazice și
neologic

limbajul

Folosirea frazelor idiosincrazice și a
limbajului neologic sunt atribuite
copiilor cu TSA, drept elemente
specifice.
Limbajul idiosincrazic este expresia
utilizării atipice a unor cuvinte sau a
unor fraze, mai exact într-o
modalitate neobișnuită, dar în
același timp cu sens. (Volden & Lord,
1991). Este considerat o eroare la
nivelul comunicării pragmatice.
Pentru copilul cu TSA limbajul
idiosincretic este considerat un
limbaj stereotip și o utilizare
inadecvată a cuvintelor.
În scala ADI-R (Kim & Lord, 2018)
apare asociat limbajului particular
din TSA, noțiunea vagă de
“idiosyncratic”
Dobrescu (Dobrescu et al., 2016),
discută existența unui limbaj cvasimetaforic
sau
idiosincrazic,
exemplificând: „ un ursuleț de pluș
care care nu-i place de fapt și cu care
nu se juca era denumit animal
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împăiat”(Dobrescu,
2016,p.313).

Rad&Nedelcu,

Este de precizat că frazeologia
idionicrazică și limbajul neologic
este asociat și altor tulburări, dar
desigur semnalează o structurare
atipică a limbajului în fiecare caz,
fiind situată, mai degrabă, în zona
psihopatologiei.

Folosirea inversată a pronumelui
Folosirea inversată a pronumelui
este, alături de ecolalie, cea mai
discutată particularitate a limbajului
prezent la copii cu TSA.
În Manualul de psihiatrie a copilului
și adolescentului, în criteriile de
evaluare clinică se precizează despre
copilul
cu
TSA:
„utilizează
pronumele personal la persoana a IIa și a III-a. Când li se pune o
întrebare ei o repetă, astfel că
pronumele este inversat și ei învață
așa pronumele pe care îl vor utiliza
numai în acest fel. Ei vorbesc despre
ei înșiși la persoana a II-a sau a III-a
– ex: la întrebarea Vrei apă? Copilul
răspunde Dă-i băiatului apă sau
Marina vrea apă”
(Dobrescu,
Rad&Nedelcu, 2016, p.313). De altfel
observațiile privind utilizarea atipică
a pronumelui în zona psihopatologie
au fost realizate și confirmate prin
alte studii ale prezenților autori
(Trifu et al., 2017).
Unii autori (Lee, RP, & S., 1994)
atribuie în folosirea inversată a
pronumelui o lipsă de conștiință
aparentă a propriei identități, o
incapacitatea de a conceptualiza
sinele și de a conceptualiza relația cu
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alții. Folosirea pronumelui „tu” în loc
de „eu”, cu referire la propria
persoană nu este tipică doar TSA, ci
se încadrează într-un specific de
dezvoltare
a
componentei
morfologice a limbajului. Un
exemplu în acest sens apare atunci
când copilul este întrebat Ce faci?
Ești bine?, iar el răspunde eu (sau
numele copilului) ești bine. În acest
caz deși copilul percepe în mod
corect pronumele, nu realizează în
mod
corespunzător
acordul
morfologic. Alte exemple sunt în
sfera nerealizării acordului cu genul
sau numărul substantivului-ex ea
este frumos.
Dobrescu et al. (2016) adaugă ca
particularitate a limbajului în sfera
morfologiei, dar și a semanticii
faptul că „înțeleg greu verbele „a da„
și a „lua” și utilizarea pronumelui
personal la persoana I” (Dobrescu,
Rad&Nedelcu, 2016,p.313).
Autoarea
analizei
sistematice
privitoare la particularitățile de
limbaj din TSA (Gernsbacher et al.,
2016)
evidențiază
inversarea
pronumelui la copii cu sindrom
Down, la copii cu întârziere în
dezvoltarea limbajului și chiar la
copii tipici, cu toții întâmpinând
dificultăți în folosire pronumelor. În
plus, precizează că nu există
diferențe la nivelul comprehensiunii
pronumelui.

Decalaj nivel receptiv- expresiv
limbajului

al

Nivelul receptiv al limbajului se
referă la nivelul de înțelegere, de
integrare și procesare a cuvintelor.
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Se pare că în manifestarea de TSA
există un decalaj major între latura
expresivă și cea receptivă a
limbajului.
În condițiile unui autism non-verbal
este cu siguranță o discrepanță mare
între nivelul de recepție și cel de
expresie, dar acest decalaj nu este
specific doar TSA. Este observabil
faptul că în dezvoltare tipică a
limbajului nivelul de înțelegere, de
recepție surclasează nivelul de
expresie (Hațegan, 2011; Bodea
Hațegan, 2016). Copiii în mod tipic,
în relația limbaj expresiv – limbaj
receptiv, pot produce structuri
gramaticale (morfo-sintactice) mai
puțin complexe decât pot înțelege. O
evidențiere în acest caz ar fi
exemplul anterior cu pisica. Copilul
înțelege întregul context interogativ,
dar oferă un răspuns trunchiat.

Componenta suprasegmentală
limbajului și limbajul narativ

a

În discutarea aspectelor particulare
din limbajul copiilor cu TSA,
componenta suprasegmentală a
limbajului, mai exact accentul,
melodicitate și intonația sunt
considerate a fi impropriu utilizate,
completate desigur de un limbaj
narativ alterat.
Dobrescu stipulează: „există de
asemenea o prozodie, o melodicitate
particulară, adică intonația cu care
sunt pronunțate cuvintele este
deosebită, ei răspund la întrebări
menținând
caracteristicile
interogației. Nu-și pot exprima
emoțiile prin tonul vocii. Vorbire are
o notă de pedanterie accentuată”. În
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plus, „copiii cu TSA au o mare
dificultate de a purta o conversație
pentru că nu știu cum să schimbe un
subiect sau cum să mențină
conversația”
(Dobrescu,
Rad
&Nedelcu, 2016, p.313). Pedanteria de
care amintește autoarea română este
amintită și de alți autori (Volden &
Lord, 1991), ca fiind prezentă și în
relație cu limbajul idiosincrazic.
Observațional, intonația atipică face
ca limbajul copiilor să sune robotizat
și să fie perceput diferit. Având în
vedere
faptul
că
elementele
suprasegmentale ale limbajului se
dezvoltă foarte de timpuriu, încă din
primele luni de viață (Anca,
Hațegan, 2008), s-ar putea oare
considera aceste aspecte ca elemente
în diagnosticarea foarte de timpuriu
a TSA? Poate că în acest sens ar
merita să fie abordate aceste
manifestări lingvistice particulare,
care pe de o parte pot fi considerate
ca fiind specifice TSA, iar pe de altă
parte, observăm că se constituie și în
elemente specifice și altor contexte
de dezvoltare.
Totuși particularitățile prozodice și
de melodicitate, ca de altfel și
narativitatea nu apar doar la copiii
cu TSA. Latura suprasegmentală a
limbajului este particular structurată
în cazul dizabilității auditive și la
copiii bilingvi. În ceea ce privește
narativitate, aceasta este în strânsă
legătură cu procesele ideative și de
gândire, cu organizarea, structurarea
informațiilor și cu serialitatea. Astfel,
aceste elemente pot fi structurate
deficitar în condițiile oricărei formă
de dizabilitate, precum și în
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condițiile întârzierii în dezvoltarea
limbajului sau a retardului de limbaj.
Concluzii
Analiza structurală din cadrul
acestui articol se dorește a fi o
reliefare a unor observații discutate
în literatura de specialitate, cu
aplecare
exclusivă
asupra
manifestărilor de limbaj în contextul
TSA. Desigur câteva idei concluzive
pot să fie trasate: (1) Particularitățile
de limbaj descrise anterior nu sunt
specifice
doar
TSA,
(2)
particularitățile de limbaj nu trebuie
să constituie în sine criterii
diagnostice, (3) limbajul este totuși
un semnal de alarmă și un semn de
îngrijorare în TSA, (4) stimularea
limbajului în mod organizat trebuie
să înceapă cât mai de timpuriu și să
fie integrată în cazul unei intervenții
timpurii,
sau în cadrul unor
demersuri de prevenție.
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