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Editorial 

Carolina BODEA HAŢEGAN1

Volumul I din anul 2020 al Revistei 
Române de Terapia Tulburărilor de Limbaj 
și Comunicare-RRTTLC propune 
cititorilor a paletă diversă de articole care 
surprind particularități ale specificului 
psihopedagogic și logopedic din țara 
noastră. Aceste elemente de specificitate 
delimitate atât din punct de vedere 
cantitativ, pe baza unor prelucrări 
statistice, cu relevanță în ceea ce privește 
posibilitatea de generalizare a rezultatelor 
la nivelul întregii populații, cât și calitativ, 
prin studii de caz ilustrate preponderent 
prin tehnica narativă, se pot constitui în 
modele teoretice și practice pe care 
membrii Asociației Specialiștilor în 
Terapia Tulburărilor de Limbaj din 
România, cu ocazia workshop-ului din 
data de 22.02.2020 au încercat să le 
delimiteze și să le ofere drept repere 
pentru specialiștii din domeniul 
limbajului și a comunicării. Volum este 
astfel o materializare a intențiilor 
delimitate de ASTTLR acum în primul 
trimestru al anului 2020. 

Prin urmare, materialele cuprinse în acest 
număr al RRTTLC concretizează modele 
teoretice și practice, exemplifică și 
surprinde tocmai gama foarte diversă de 
preocupări din domeniul limabjului și al 
comunicării, preocupări care pot fi 
multiplicate și reduplicate, în funcție de 
nevoile celor care le preiau. Dintre aceste 
modele teoretice menționăm: importanța 
utilizării tehnologiilor în sfera comunicării 
educaționale, aspect surprins de 
materialul elaborat de Dorina Talaș și 
colaboratorii. Aceași practică a împletirii 

tehnologiilor moderne în procesul de 
reabilitare a fost abordată în lucrarea 
coagulată în jurul simbolurilor Widgit, în 
timp ce lucrarea focalizată pe dizabilitatea 
auditivă, limba semnelor române și 
simboluri grafice surprinde importanța 
utilizării tehnicilor alternative de 
comunicare. Mobilizarea orofacială și 
masajul orofacial, o tehnică foarte specific-
logopedică este adusă în prim plan, cu 
implicații pozitive în sfera dezvoltării 
abilităților de comunicare, aspect întărit 
de lucrarea realizată având în vedere 
tabloul diplegiei spastice. Necesitatea 
abordării interrelaționate a limbajului cu 
procesele cognitive și dezvoltarea 
autonomiei personale, cu implicații în 
plan relațional-comportamental, se 
constituie în modelul eclectic, holistic de 
bună practică, pe care toate articolele 
cuprinse în acest număr al revistei îl 
abordează, fie că este clar, direct 
ipostaziat, fie că este intuit la nivel de 
implicații psihopedagogice de cititor. 

Având în vedere aceste variate posibilități 
de lectură, invităm specailiștii la reflecție 
și aproprierea modelului care se pliază cel 
mai bine în practica desfășurată, mai ales 
acum în situație de criză mondială. 
 

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

DOI:10.26744/rrttlc.2020.6.1.01 
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Eficientizarea comunicării dintre cadrele didactice și părinți prin intermediul 
aplicației ClassDojo 

Dorina Anca TALAȘ1, Carolina BODEA-HAȚEGAN2, Crina Maria IANCU3,          
Renata ORBAN 4 

Abstract 

This research aim is to investigate what is the impact ClassDojo of application on teachers and parents’ 
communication about students’ behavior and performances during school activities. 54 parents participated in 
this research, females (N=46) and males (N=8) and two teachers, both female, who use ClassDojo in their daily 
activities, on a regular basis. The research methodology was based on applying a questionnaire through the 
Google Forms channel in order to identify the advantages and the disadvantages parents and teachers 
emphasize based on the ClassDojo usage. Results proved that the usage of the application brings a lot of 
positive aspects during teachers-parents communication relation, making this relation more efficient and 
having good implications in managing pupils` behavior during primary school level. 

Keywords: communication, behavior management, ClassDojo application, communicational 
channel, information and communication technologies

Introducere 
Comunicarea didactică și terapeutică este 
un tip specific de comunicare interumană 
care implică activ cadrul didactic sau 
terapeutul, copiii/elevii și părinții. 
Repertoriile celor trei actanți din procesul 
educațional ajung să aibă multe puncte 
comune, ceea ce asigură funcționalitate 
demersurilor comunicaționale. Urmărind 
celebra paradigmă a lui Jakobson (Bodea 
Hațegan, 2011) pentru ca relația 
comunicațională să fie eficientă, cei trei 
actanți din domeniul educațional și 
terapeutic trebuie să ocupe roluri de 
transmițător și receptori de informație, să 
vehiculeze un mesaj, să aibă un cod comun 
de comunicare (limba), un context specific 
de comunicare (delimitat locativ și 
tematic) și un canal comun de 
comunicare. În lucrarea de față se 
abordează materializarea funcției 
comunicaționale prin aducerea în prezent 
a posibilităților de ipostaziere a funcției 

poetice a limbajului, funcție asigurată de 
canalul de comunicare, prin care mesajul 
este încărcat de valoare și prin care se 
manifestă creativitatea interlocutorilor, 
personalizându-se actul comunicațional. 

Odată cu evoluția tehnologiilor 
informaționale și comunicaționale, s-au 
dezvoltat numeroase aplicații destinate 
domeniului educațional și terapeutic. 
Identificarea celor mai eficiente modalități 
de comunicarea cu părinții, a stimulului 
motivațional potrivit pentru fiecare 
copil/elev și pentru fiecare clasă de elevi 
reprezintă adevărate provocări pentru 
cadrele didactice din întreaga lume. 
Specialiștii din SUA au dezvoltat aplicația 
ClassDojo pentru a veni în sprijinul 
cadrelor didactice și a elevilor de 
pretutindeni. 

Descrierea aplicației ClassDojo 
Aplicația ClassDojo permite accesul 
gratuit, pentru funcțiile de bază ale 

DOI:10.26744/rrttlc.2020.6.1.02 
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aplicației, tuturor cadrelor didactice, 
elevilor și părinților din întreaga lume. 
Până în present, în 95% dintre școlile din 
Statele Unite ale Americii se utilizează 
această aplicație. Cadre didactice din peste 
180 de țări utilizează aplicația ClassDojo pe 
diferite dispozitive: iPhone-uri, iPad-uri, 
tablete, telefoane și Smartboard-uri 
conectate la internet, fiind tradusă în 35 de 
limbi. Cadrul didactic poate personaliza 
feedback-ul oferit în funcție de obiectivele 
urmărite. Cu ajutorul aplicației ClassDojo 
cadrul didactic oferă mai frecvent 
feedback pozitiv (Elswick, Casey, Zanskas, 
Black, și Schnell, 2016). Mesajele atașate 
imaginilor reprezentative pentru fiecare 
comportament vizat sau corespunzătoare 
unor anumite sarcini de lucru, pot fi scrise 
în limba română, așa cum se observă în fig.1 

 
Fig. 1. Modalități de personalizare a 
feedback-ului oferit de către cadrul 

didactic cu ajutorul aplicației ClasDojo 

ClassDojo este o aplicație de comunicare 
atractivă, sigură, ușor de utilizat de către 
cadrele didactice, părinți și elevi. Cadrele 
didactice îi pot încuraja pe elevi prin 
diferite mesaje, cum ar fi „Este harnic” și 
„Muncește în echipă”. Cadrele didactice 
pot împărtăși cu părinții experiența din 
clasă, postând fotografii, videoclipuri și 
anunțuri în cadrul aplicației, cu întregul 
grup de părinți, sau doar cu un singur 
părinte. Părinții văd actualizările privind 
activitatea copilului lor acasă, fotografiile 

precum și videoclipurile de la școală. Elevii 
urmăresc atent punctele acumulate și își 
doresc să obțină diferite trofee. 
(https://apps.apple.com/us/app/classdojo
/id552602056) 

Aplicația ClassDojo poate fi utilizată și de 
către specialiștii în terapia tulburărilor de 
limbaj atât pentru a oferi feedback despre 
comportamentul copilului din timpul 
programului școlar cât și pentru a 
monitoriza evoluția copilului pe baza 
obiectivelor stabilite. ClassDojo ajută 
cadrele didactice și terapeuții să 
construiască o cultură pozitivă în clasă sau 
cabinet, încurajând elevii și să comunice 
cu părinții despre comportamentele 
manifestate la școală sau cabinet. Părinții 
pot să discute cu copiii despre sarcinile de 
lucru pe care trebuie să le rezolve. 

Fiecare cadru didactic își creează propriul 
cont pe aplicația ClassDojo unde 
introduce toți elevii din clasă sau doar 
anumiți elevi ce prezintă comportamente 
indezirabile, iar elevii pot primi un cod cu 
ajutorul căruia să își acceseze propriul 
cont. Fiecare părinte este invitat în clasa 
virtuală și poate vizualiza informațiile 
despre propriul copil (punctele 
acumulate/pierdute și descrierea 
comportamentelor sau a sarcinilor de 
lucru pentru care copilul a primit/a 
pierdut punctajul) sau informațiile 
generale pe care le postează cadrul 
didactic. Aplicația permite stocarea 
punctajelor obținute, monitorizarea 
progresului fiecărui elev iar părintele 
poate vizualiza punctajul pe care l-a 
obținut copilul la sfârșitul săptămânii.  

Aplicația permite selectarea aleatorie a 
elevilor la răspuns prin accesarea 
butonului “Random” (fig. 2). 

https://apps.apple.com/us/app/classdojo/id552602056
https://apps.apple.com/us/app/classdojo/id552602056
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Fig. 2. Funcții ale aplicației ClassDojo 

Prin accesarea butonului “Timer”, pe ecran 
apare un cronometru pe care cadrul 
didactic îl poate seta în funcție de 
obiectivul urmărit (fig. 3). 

 Fig. 3. Funcția Cronometru/Timer 
accesibilă în aplicația ClassDojo 

Metodologia cercetării  
Ipoteza 
Presupunem că utilizarea platformei 
ClassDojo contribuie la o mai bună 
comunicare între cadrele didactice și 
părinți. 

Descrierea participanților 
La studiu au participat 54 de părinți, dintre 
care 46 au fost femei și 8 au fost bărbați 
care au copiii în clasa I, respectiv în clasa a 
III-a într-o școală din mediul urban și două 
cadre didactice, ambele de gen feminin. În 
fig. 4 este prezentată distribuția pe clase a 
părinților. 

 
Fig. 4. Distribuția pe clase a părinților 

 

În fig. 5 se observă distribuția pe grupe de 
vârstă a părinților 

 
Fig. 5. Vârsta părinților 

Descrierea procedurii 
Aplicația ClassDojo a fost utilizată la clasă 
cel puțin o lună de către cadrele didactice 
în momentul în care a început acest 
studiu. Au fost elaborate două tipuri de 
chestionare: chestionar pentru părinți și 
chestionar pentru cadre didactice. În 
aceeași săptămână au fost aplicate 
chestionarele tuturor participanților.  

Descrierea chestionarelor 
Chestionarul pentru părinți este format 
din 12 întrebări cu răspuns la alegere, trei 
întrebări la care s-a utilizat scala Likert și 
șapte întrebări cu răspunsuri deschise.  

Chestionarul pentru cadrele didactice este 
format din 15 întrebări cu răspuns la 
alegere, trei întrebări la care s-a utilizat 
scala Likert și opt întrebări cu răspunsuri 
deschise.  

Rezultate 
La întrebarea “De cât timp ați aflat despre 
aplicația ClassDojo?”, cei mai mulți părinți 
au aflat despre aplicație în urmă cu 3-6 
luni, respective 35.2% (Fig. 6)  
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Fig. 6. Răspunsurile înregistrate la 

întrebarea “De cât timp ați aflat despre 
aplicația ClassDojo?” 

Cei mai mulți părinți au aflat despre 
aplicația ClassDojo de la un cadru didactic, 
respectiv 96.3% (fig. 7)  

 
Fig. 7. Răspunsurile înregistrate la 

întrebarea “De unde ați aflat despre 
aplicația ClassDojo?” 

Cei mai mulți părinți accesează aplicația 
instalată pe un dispozitiv mobil (87%), 
doar 11,1% accesează aplicația pe calculator 
și doar un părinte nu accesează aplicația. 
Un cadru didactic accesează aplicația 
instalată pe un dispozitiv mobil, iar 
celălalt cadru didactic accesează aplicația 
atât pe dispozitivul mobil cât și pe 
calculator.  

 
Fig. 8. Răspunsurile înregistrate la 
întrebarea “Cum accesați aplicația 

ClassDojo”? 

În ceea ce privește frecvența cu care se 
accesează aplicația de către părinți, s-a 

constatat că majoritatea părinților 
accesează zilnic aplicația, respectiv 63%, 
18,5% accesează aplicația săptămânal, iar 
14,8% accesează aplicația de mai multe ori 
pe zi (fig. 9). Ambele cadre didactice 
accesează aplicația zilnic.  

 
Fig. 9. Răspunsurile înregistrate la 

întrebarea “Cât de frecvent accesați 
aplicația ClassDojo?” 

98,1% dintre părinții care au răspuns la 
chestionar consideră că sunt mai informați 
cu privire la comportamentul fiului/fiicei 
din timpul programului școlar de când 
utilizează aplicația ClassDojo, așa cum se 
observă în fig. 9. Ambele cadre didactice 
au răspuns afirmativ la întrebarea 
“Considerați că îi informați mai des pe 
părinți cu privire la comportamentul 
fiului/fiicei lor din timpul programului 
școlar de când utilizați aplicația 
ClassDojo?”. 

 
Fig. 10. Rezultatele înregistrate la 

întrebarea “Considerați că sunteți mai 
informat cu privire la comportamentul 
fiului/fiicei dumneavoastră din timpul 
programului școlar de când utilizați 

aplicația ClassDojo?” 

Răspunsurile la întrebarea “A contribuit 
aplicația Class Dojo la o mai bună 
comunicare între dumneavoastră și 
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fiul/fiica dumneavoastră despre subiectele 
referitoare la școală?” demonstrează că 
peste jumătate dintre respondenți 
consideră că această aplicație a 
îmbunătățit comunicarea dintre părinți și 
copii despre subiectele referitoare la școală 
(63%), iar 33,3% consideră că această 
aplicația a îmbunătățit oarecum această 
comunicare. 

Ambele cadre didactice consideră că 
aplicația Class Dojo a contribuit la o mai 
bună comunicare despre comportamentul 
elevilor între cadrul didactic și părinți. 

 
Fig. 11. Rezultatele înregistrate la 

întrebarea “A contribuit aplicația Class 
Dojo la o mai bună comunicare între 

dumneavoastră și fiul/fiica dumneavoastră 
despre subiectele referitoare la școală?” 

Majoritatea părinților (68,5%) consideră 
comunicarea cu cadrul didactic ca fiind 
“excelentă”, marcând 5 puncte pe o scală 
de la 1-5 (unde 1 reprezintă comunicare 
deficitară, iar 5 reprezintă comunicare 
excelentă), 25,9% au atribuit 4 puncte 
acestei comunicări și doar 5,6% au atribuit 
3 puncte. Ambele cadre didactice au 
acordat 4 puncte la întrebarea “Cum 
evaluați comunicarea cu părinții prin 
intermediul aplicației ClassDojo?”  

 

Fig.12. Rezultatele înregistrate la 
întrebarea “Cum evaluați comunicarea cu 
cadrul didactic prin intermediul aplicației 

ClassDojo? 

Cei mai mulți dintre părinți discută zilnic 
(44,4%) sau săptămânal (42,6%) cu copiii 
despre aplicația ClassDojo (fig. 11). Cadrele 
didactice discută zilnic sau săptămânal 
despre aplicația ClassDojo cu elevii.  

 
 Fig.12. Rezultatele înregistrate la 

întrebarea “Cât de frecvent discutați cu 
copilul dumneavoastră despre aplicația 

ClassDojo?” 

Pe o scală de la 1-5, unde 1 reprezintă 
“influență negativă” iar 5 reprezintă 
“influență excelentă” asupra 
comportamentului copiilor, cei mai mulți 
(46,3%) consideră că această aplicație are 
o influență excelentă asupra copilului, 
acordând 5 puncte, 31,3% au acordat 4 
puncte, iar 22,2% au acordat 3 puncte. 
Cadrele didactice au acordat 4 puncte la 
aceeași întrebare. Fig.13. Rezultatele 
înregistrate la întrebarea “Cum evaluați 
influența aplicației ClassDojo asupra 
comportamentului fiului/fiicei 
dumneavoastră? 

 
Fig.13. Rezultatele înregistrate la 

întrebarea “Cum evaluați influența 
aplicației ClassDojo asupra 
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comportamentului fiului/fiicei 
dumneavoastră?” 

În ceea ce privește recompensele pe care 
părinții le acordă copiilor acasă, pe baza 
punctelor acumulate prin intermediul 
aplicației ClassDojo, se constată că doar 
28,3% îi recompensează pe copii. Un cadru 
didactic îi recompensează pe elevi cu 
inimioare verzi în ziua în care primesc 
doar puncte pozitive. Cu aceste jetoane își 
"achiziționează" obiecte de la "magazinul 
clasei".  

Părinții care au răspuns afirmativ la 
întrebarea privind recompensarea(fig.14), 
au menționat următoarele recompense pe 
care le acordă copiilor: încurajări, 
felicitări, mici recompense materiale, 
îmbrătișări, bucurie mare, aprecieri 
verbale, încurajare, să facă ce îi place, câte 

o mica surpriză, timp liber, ieșiri la 
cinema, timp mai mult de joacă, mergem 
la suc, prăjitură.  

 
Fig.14 

. Rezultatele înregistrate la întrebarea “Îl/o 
recompensați pe fiul/fiica dumneavoastră 
acasă pentru numărul de puncte primite 

sau pentru punctele pozitive?” 

Beneficiile identificate de către părinți și 
cadrele didactice în urma utilizării 
aplicației ClassDojo sunt prezentate în 
tabelul nr. 1. 

Tabelul nr. 1. Beneficiile identificate de către cadre didactice și părinți în urma utilizării 
aplicației ClassDojo 

Beneficii ale utilizării aplicației 
ClassDojo identificate de către 
cadrele didactice 

Beneficii ale utilizării aplicației ClassDojo identificate de 
către părinți 

monitorizarea în timp real a 
comportamentelor urmărite; 
flexibilitate în editarea 
comportamentelor urmărite; 
posibilitatea de a acorda fiecărui 
comportament o anumită valoare 
numerică; 
posibilitatea vizualizării 
rapoartelor pentru fiecare elev sau 
pentru întreagă clasă, pe diferite 
perioade de timp (zilnic, 
săptămânal, lunar); 
instrumentele de lucru incluse în 
aplicație (cronometru, gruparea 
elevilor în ordine aleatoare pentru 
sarcinile pe echipe, filmulețe de la 
Big Ideas); 
posibilitatea de a conecta părinții 
la această aplicație, galeria de 
imagini, spațiu pentru 
transmiterea mesajelor către 
părinți; 

contactul oarecum direct cu copilul; 
interacțiunea învățătoare- elev-părinte; 
acordarea de feedback-uri punctuale; 
acoperă multe aspecte ale activității la clasă; 
capacitatea de a deschide dialogul la clasă cu privire la teme de 
dezvoltare personală/ comunicare în grup; 
cel mai mult îmi place, că înainte să iau copilul de la școală, știu 
dacă a răspuns cerințelor, și-a făcut temele bine sau dacă a fost 
cuminte; 
aflu în timp real ce se întâmplă în fiecare zi; 
punctajul zilnic; 
feedback educațional în timp oportun; 
nu risipește timpul; 
rapiditatea cu care se transmite informația; 
complexitate; 
accesibilitatea și oportunitățile oferite; 
aflăm informații rapid și în timp real; 
filmulețele educative, faptul că știm din acel punctaj cum a fost 
copilul în ziua respectivă și putem să comunicăm mai ușor cu 
copilul despre școală; 
design plăcut, ușor de utilizat, oferă o imagine bună asupra 
activității copilului la școală; 
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posibilitatea de a colabora, prin 
intermediul aplicației cu profesorii 
clasei; 
comunicarea rapidă și ușoară cu 
părinții, ceea ce permite o 
colaborare sistematică (zilnică), 
motivarea elevilor pentru a lucra 
suplimentar; 
instrumentele oferite de aplicație 
(împărțirea elevilor în grupe, 
cronometru, filmulețele și 
activitățile care reprezintă un 
suport pentru rezolvarea 
conflictelor din clasă); 
creșterea nivelului de 
responsabilizare și implicarea în 
activități; 
control și management eficient al 
clasei; 
monitorizare în timp real; 
exportarea raportului clasei pentru 
monitorizarea progresului în timp; 
modalitățile de 
evaluare/monitorizare a elevilor 
sunt mai diverse, ceea ce oferă un 
plus de culoare activității; 
elevii sunt mai motivați (vor să 
obțină puncte), părinții știu pe ce 
aspecte să insiste acasă. 

este foarte ușor de utilizat, vezi constant ce se întâmplă și poate fi 
chiar distractiv să discuți cu copilul feedback-urile primite; 
e simplu de folosit pentru părinți; 
faptul că îl responsabilizează mai bine pe copil; 
feedback-ul direct și imediat primit din partea cadrului didactic; 
transparența și comunicarea zilnică; 
-  faptul că primesc un feedback zilnic, fără să vorbesc/ să încarc 
cadrul didactic; 
-  mascota; 
-  primesc un feedback în timp real; 
-  modul de cunoaștere al comportamentului fiicei noastre; 
-  ușurință cu care se utilizează; 
-  posibilitatea de evaluare a copilului acasă separat de cea din 
cadrul orelor de școală; 
-  promptitudinea feedback-ului; 
-  te ține conectat la realitatea clasei; 
-  faptul că și copilul a fost încântat de ea și beneficiul de a ști zilnic 
ce se întâmplă; 
- îmi permite să abordez mai ușor discuția despre școală cu copilul; 
-  este ușor accesibilă de pe telefonul mobil; 
-  filmulețele aplicației, informarea zilnică cu privire la copilul meu; 
-  este prietenoasă, au acces toți părinții la informații referitoare la 
activitatea de la școală; 
-  informare zilnică cu privire la activitatea și comportamentul 
copilului meu; 
-  interfața; 
-  ușurința utilizării; 
-  simplitate în utilizare; 
-  ușor de folosit, evaluare zilnică a activității care facilitează 
colaborarea; 
-  discuțiile cu copilul despre școală; 
-  că aflu în timp real cum a decurs ziua la școală; 
-  comunicare eficientă între părinte și cadrul didactic; 
-  îmi place că pot află cum se descurcă copilul la clasă; 
-  ușurință în utilizare; 
-  pe lângă punctajul acordat putem vizualiza poze și filmulețe; 
- este prietenoasă. 

Studiul lui Saeger (2017) a concluzionat că 
elevii din clasa a doua care au participat la 
cercetarea realizată consideră că aplicația 
ClassDojo i-a ajutat să-și dezvolte 
autocontrolul și i-a ajutat să se 
autoevalueze. Atunci când elevii pierdeau 
un punct din cauza unor comportamente 
indezirabile, aplicația îi informa ce 
comportament trebuie să schimbe, iar 
elevii se străduiau să își schimbe 

comportamentul pentru a obține un punct 
pozitiv. Astfel, aplicația ClassDojo poate fi 
utilizată nu doar pentru a oferi feedback 
pozitiv, încurajare și susținere, dar și ca 
instrument informativ și de modelare 
comportamentală. 

Dificultățile cu care s-au confruntat 
participanții la acest studiu sunt 
prezentate în tabelul 2. 
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Tabelul nr. 2. Dezavantaje ale utilizării aplicației ClassDojo identificate de către cadre 
didactice și părinți 

Dezavantaje ale utilizării aplicației 
ClassDojo identificate de către 
cadrele didactice 

Dezavantaje ale utilizării aplicației ClassDojo identificate de 
către părinți 

NU AU FOST IDENTIFICATE 
DEZAVANTAJE ale utilizării 
aplicației ClassDojo de către cadrele 
didactice. 

- competiția distructivă pe scorul total săptămânal; 
- ar fi bine dacă ar fi rapoarte care să evidențieze grafic 
evoluția lor individual; 
- unele aprecieri generale realizate la adresa întregii clase pot 
fi uneori juste doar în privința unor elevi; 
- copiii care sunt în mod normal dornici să urmeze și să 
respecte cerințele și regulile clasei ajung poate să resimtă 
neplăcut constrângerile și îngrădirile clasei; 
- se poate simți monitorizată și ținută sub control dacă nu 
suntem atenți cum îi transmitem recomandările noastre în 
funcție de punctajele primite; 
- diminuează interacțiunea directă a părintelui cu profesorul 
învățător, iar informația este astfel mult mai concisă și poate 
nu suficientă pentru a avea o imagine completă asupra 
comportamentului și activității copilului la școală; 
- se simte supravegheat constant; 
- când ajunge acasă eu știu ce a făcut la școala înainte să îmi 
spună ea; 
-competiția, în dorința de a acumula puncte, să nu forțeze un 
comportament competițional față de colegi. 

 

Ambele cadre didactice utilizează aplicația 
pentru a evalua/monitoriza unele sarcini 
de lucru, menționând următoarele 
exemple: citește suplimentar, ridică mâna 
să răspundă, scris îngrijit, lucrează 
independent, lucrează suplimentar, 
persistă în sarcina de lucru, colaborează cu 
membrii echipei, se oferă stickere pozitive 
celor care rezolvă sarcini dificile, 
demonstrează creativitate în rezolvarea 
sarcinilor, celor care termină de citit o 
carte, pentru teme efectuate fără greșeli 
sau rezolvarea unor teme suplimentare. 
De asemenea, se oferă stickere negative 
celor care nu își fac tema, nu urmăresc 
activitatea desfășurată la ore (dacă se 
adresează o întrebare și nu știe ce 
întrebare s-a adresat sau dacă urmează să 
citească și n-a urmărit lectură colegilor și 

nu poate continua) sau nu își termină 
exercițiile din clasă. 

Deși la început cadrele didactice erau 
îngrijorate că această aplicație le "va răpi" 
mult timp pentru monitorizare, ambele au 
declarat că alocă între 1-10 minute/zi 
utilizării aplicației ClassDojo, iar înainte 
alocau aproximativ 20-30 de minute/zi 
comunicării cu părinții despre 
comportamentul elevilor. 

Concluzii 
Rezultatele prezentate în cadrul acestui 
studiu evidențiază faptul că, atât părinții 
cât și cadrele didactice, consideră că 
aplicația ClassDojo este o resursă eficientă 
în comunicare și în managementul 
comportamentului elevilor. Un număr 
foarte mare de părinți accesează aplicația 
ClassDojo zilnic sau de mai multe ori pe zi, 
de cele mai multe ori utilizând 
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dispozitivele mobile. Considerăm că 
aplicația ClassDojo poate fi utilizată cu 
succes în orice clasă sau cabinet, pentru 
reducerea comportamentelor inadecvate 
ale elevilor, pentru implicarea elevilor în 
rezolvarea unor sarcini școlare și pentru a 
comunica eficient cu părinții, așa cum 
concluzionează și cercetările realizate de 
Lynne, Radley, Dart, Tingstrom, Barry et 
Lum (2017) și McHugh Dillon, Radley, 
Tingstrom, Dart, Barry (2019). Timpul 
alocat comunicării cu părinții despre 
comportamentele elevilor se reduce 
considerabil în momentul în care cadrul 
didactic utilizează aplicația ClassDojo. 
Considerăm că aplicația ClassDojo 
reprezintă un sistem de comunicare și 
management comportamental eficient, 
chiar dacă nu este însoțită de alte 
recompense pentru elevii din ciclul 
primar. Maclean-Blevin și Muilenburg 
(2013) au concluzionat că aplicația 
ClassDojo poate fi utilizată fără 
recompense suplimentare și în cazul unor 
elevi ce prezentau tulburări de 
comportament, printr-o comunicare 
eficientă a cadrului didactic cu părinții, 
prin oferirea unui feedback imediat, 
comportamentul elevilor în timpul 
programului școlar poate fi modelat. 
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Utilizarea simbolurilor WIDGIT în dezvoltarea comunicării la copiii cu 
dizabilități de auz și dizabilități senzoriale multiple 

Ioana-Letiția ȘERBAN 1, Andrea HATHAZI 2 

Abstract 

The development of communication abilities at children with hearing impairment and multisensory disabilities 
has to be approached within a complex and holistic program that takes into consideration the importance of 
symbolic communication. Widgit Symbols represent an efficient visual and multimodal modality that supports 
the development of intention in communication, facilitates comprehension, develops language for individuals 
with disabilities who have difficulties in producing or understanding language. The present case study ilustrates 
the modality in which a developed and implement program based on Widgit symbols determins progress in the 
development of communication abilities. 

Keywords: communication, hearing impairment, multisensory disabilities, Widgit, symbolic 
communication. 

 

Delimitări conceptuale 
Utilizarea simbolurilor în dezvoltarea 
comunicării reprezintă o abordare 
educațională și de intervenție 
psihopedagogică care asigură persoanelor 
cu dizabilități de auz și mutisenzoriale, 
oportunitatea de a participa în contexte 
comunicaționale ( nonverbale și verbale), 
contexte care pot să creeze dificultăți 
(Abbott, Lucey, 2005). Cercetările din 
domeniile comunicării, educației și 
tehnologiei au considerat implicațiile 
reprezentărilor prin simboluri în 
comunicare ca mijloace de reprezentare 
multimodală (Abbott, Lucey, 2005; Light, 
Drager, 2007; Chetwind, 2008). În studiile 
sale, Abbott (2000) susține utilizarea 
simbolurilor grafice ca modalitate prin 
care elevii își dezvoltă deprinderile de 
comunicare și își formează abilități 
precum comunicarea interpersonală, 
abilități de scris, deprinderi de lucru cu 
textul, dezvoltarea vocabularului, 
înțelegerea elementelor gramaticale. 

Simbolurile vizuale au început să fie 
utilizate în anii ‘80, iar de atunci s-a 
dezvoltat un număr generos de tipuri și 
seturi de simboluri, precum Widgit, Bliss, 
Makaton, simbolurile PCS™ (Mayer 
Johnson) sau Bliss™, Picture Exchange 
Communication System (PECS), marea 
majoritate înregistrându-se în cercetările 
și practicile privind dizabilitatea sau în 
prevederile legislative relevante din 
domeniul educației copiilor cu dizabilități 
și a tehnologiilor asistive și de acces 
(Detheridge, Detheridge, 2002; Mavrou 
and colab., 2013). Sistemele Simbol 
împreună cu fotografiile și imaginile 
reprezintă principalele modalități de 
reprezentări grafice. În plus față de 
fotografii și imagini, simbolurile pot 
reprezenta pe lângă figuri umane sau 
locuri și concepte ori idei care sunt astfel 
clarificate și ușor de înțeles pentru diferite 
categorii de persoane, indiferent de vârstă 
și abilități lingvistice (Abbott, 2000; 
Sheehy, Howe, 2001; Detheridge, 
Detheridge, 2002). 

DOI:10.26744/rrttlc.2020.6.1.03 
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În domeniile limbajului, accesibilității și 
comunicării s-au dezvoltat o serie de 
seturi de simboluri care oferă o gamă largă 
de opțiuni utilizatorilor. Acestea sunt 
împărțite pe categorii în funcție de nivelul 
de iconicitate, recunoaștere vizuală și 
scop, însă toate sunt menite să sprijine 
învățarea și reactualizarea informațiilor 
prin ilustrarea cuvintelor și conceptelor 
(Pampoulou, Detheridge, 2007; Mavrou 
and colab., 2013). 

Cercetările efectuate în domeniul 
comunicării persoanelor cu dizabilități 
senzoriale multiple prezintă etape clare 
ale dezvoltării comunicării (Rowland, 
Stremmel-Campbell, 1987; Chen, 1997; 
Coupe O’Kane, Goldbart, 1998; Rowland, 
Schweigert, 2003; Wilkinson, Jagaroo, 
2004; Hathazi, 2012). Ultima dintre aceste 
etape este comunicarea simbolică 
împărțită la rândul său în concretă, 
abstractă și formală. În etapa timpurie a 
comunicării simbolice copilul utilizează 
un număr limitat de simboluri pentru a 
comunica, simboluri care devin 
funcționale atunci când copilul le 
utilizează în contexte diferite, cu 
intenționalitate, pentru a obține un 
răspuns din partea partenerului de 
comunicare (Hathazi, 2012). În cazul 
comunicării simbolice formale, copilul 
dobândește și utilizează reguli 
corespunzătoare unui limbaj formal. 
Utilizarea simbolurilor Widgit permite 
dezvoltarea unor astfel de reguli, iar odată 
ce s-a creat un repertoriu de bază de 
imagini, copiii cu DSM vor putea face 
trecerea la reprezentări din ce în ce mai 
abstracte ale noțiunilor. Reprezentarea 
simbolică și abilitățile de percepție vizuală 
sunt printre principalii factori care 
influențează dezvoltarea unui sistem de 

comunicare personalizat care poate să 
includă și simbolurile Widgit. 

Într-un studiu care investiga abilitatea 
persoanelor cu dificultăți de comunicare 
de a interacționa cu mediul, Chetwynd 
(2008) arată că simbolurile din viața 
noastră pot funcționa eficient în patru 
direcții: individual (de exemplu ca sprijin 
în orientarea pe o hartă sau navigarea pe 
internet), linear (de exemplu în sfera 
narativă – secvențialitatea dintr-o 
poveste), spațial (de exemplu pentru a crea 
un mediu de lucru) sau temporal (de 
exemplu pentru gestionarea timpului într-
o activitate). Simbolurile pot să fie 
utilizate în toate aceste patru direcții 
pentru a-i sprijini pe copii atât în 
dezvoltarea abilităților de formulare de 
întrebări – care stau la baza deprinderilor 
de comunicare și înțelegere – cât și în 
menținerea acestor abilități pe parcursul 
procesului de învățare, atât în mediul 
școlar cât și în afara lui (Mavrou and 
colab., 2013). 

Dezvoltarea abilităților de comunicare prin 
simbolurile Widgit 
Sistemul Widgit reprezintă un set de 
simboluri vizuale care ilustrează cuvinte și 
concepte. Acest set oferă o modalitate 
practică de a traduce textul scris într-o 
formă simplă și ușor de înțeles pentru 
persoanele cu dificultăți de citire sau 
pentru persoanele cu dizabilități auditive 
care prezintă întârzieri de dezvoltare a 
limbajului și un vocabular redus. Setul de 
simboluri vizuale s-a dezvoltat și s-a 
îmbogățit el fiind disponibil în peste 17 
limbi.  

Simbolurile Widgit sunt desenate simplu 
și ilustrează fiecare câte un singur concept, 
într-o manieră clară și concisă, acoperind 
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o gamă de domenii suficient de largă 
pentru a se adresa utilizatorilor de toate 
vârstele și cu diferite tipuri de abilități 
(Widgit Guide to Good Symbol Content, 
2018). Aceste simboluri conduc la o mai 
bună accesibilizare a textului scris oferind 
cititorilor de toate nivelurile mai mult 
acces la informații. Datorită faptului că 
setul de simboluri Widgit este special 
conceput pentru informațiile prezentate 
în scris, utilizatorii își pot dezvolta abilități 
independente de citire și scriere. 
Simbolurile Widgit sunt tributare unei 
structuri clare, având reguli de construcție 
care sprijină utilizatorii în recunoașterea 
lor ( www.widgit.com). 

Există trei niveluri de complexitate ale 
setului de simboluri Widgit. Nivelul I 
conține simboluri care reprezintă clar 
conceptele pe care le ilustrează, existând o 
corespondență directă. Astfel, cititorul nu 
trebuie să se bazeze pe contextul în care 
este folosit simbolul (de exemplu să 
înțeleagă cuvintele din propoziție sau să 
fie atent la celelalte simboluri) pentru a 
deduce semnificația acestuia. Atâta timp 
cât cititorul este familiarizat cu conceptul 
ilustrat, el ar trebui să interpreteze corect 
simbolul. 

Nivelul II presupune un grad mai mare de 
conceptualizare, iar simbolurilor la acest 
nivel trebuie să fie învățate (Tufar, 2015). 
Astfel, conceptele reprezentate de ele vor 
deveni evidente atunci când sunt arătate 
în relație unele cu altele: de exemplu în, 
pe, sub, în fața, în spatele/ după. Dacă 
aceste simboluri ar fi prezentate izolat, 
fără a fi însoțite de corespondentul scris 
sau de alte simboluri care să descrie 
contextul, ele ar fi dificil de înțeles. 
Prezentarea lor în relație unele cu altele îl 

ajută pe cititor să le identifice înțelesul 
chiar dacă nu cunoaște cuvintele.  

La al treilea nivel întâlnim simbolurile care 
nu au un înțeles clar când sunt percepute 
izolat și reprezintă de regulă prepoziții, 
conjuncții și determinanți (din, dacă, cu, 
și, ca), simboluri al căror sens trebuie să fie 
învățat. Cu toate acestea, pentru unii 
cititori ele pot să reprezinte un aspect 
dificil.  

O altă categorie de simboluri utilizată de 
Widgit este cea a marcatorilor sintactici 
care reprezintă semne ilustrate cu negru 
sau cu gri și fac parte integrantă dintr-un 
simbol în cazul în care se folosește un grad 
de comparație (lung – simbolul simplu, 
mai lung – simbolul însoțit de un semn de 
exclamare, foarte lung – simbolul însoțit 
de 2 semne de exclamare), timpul trecut 
sau viitor (merge – simbolul simplu, a 
mers – simbolul însoțit deasupra lui de o 
săgeată orientată spre stânga, va merge – 
simbolul însoțit deasupra lui de o săgeată 
orientată spre dreapta) și pluralul 
(cuvântul la plural este reprezentat de 
simbolul însoțit de două semne de plus). 

În procesul de simbolizare a conținutului 
scris trebuie urmate trei reguli de bază 
(Widgit Guide to Good Symbol Content, 
2018, pag. 25-26): 

(1). Determinarea clară a enunțului prin 
așezarea simbolurilor vizuale în pagină 

Ilustrarea cuvintelor dintr-un enunț ocupă 
un spațiu generos în pagină, iar semnele 
de punctuație se pot pierde ușor pe 
parcurs. În consecință, informația trebuie 
prezentată într-o manieră cât mai ușor de 
perceput și de înțeles de către cititor. Una 
dintre modalități constă în ilustrarea 
fiecărui enunț pe câte un rând separat. 
Într-un document care respectă această 
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regulă este important să existe suficient 
spațiu liber între rânduri pentru a evita 
confuziile. Simbolurile vizuale vor fi 
așezate întotdeauna deasupra cuvântului 
desemnat, însă dacă nu există o diferență 
acceptabilă între rânduri, simbolurile și 
cuvintele se vor intercala astfel încât 
cititorul va percepe un cuvânt cu câte două 
simboluri atașate (unul deasupra – 
corespunzător lui și unul dedesubt – 
corespunzător cuvântului de pe rândul de 
mai jos).  

În cazul în care se reprezintă un calendar 
sau o serie de reguli, desenarea unui 
chenar în jurul fiecărui enunț este o 
modalitate simplă și eficientă de a indica 
locul de început și de sfârșit al 
propozițiilor, facilitând astfel 
interpretarea structurii acestora. 

(2). Utilizarea unui număr de maxim 8 
simboluri într-un enunț 

Daca într-un enunț se folosesc mai mult de 
8 simboluri pentru a ilustra cuvintele 
componente, pot să apară dificultăți în 
înțelegerea mesajului ca întreg. Prin 
urmare, dacă sensul propoziției poate fi 
ilustrat clar prin simboluri mai puține, 

este recomandat să se utilizeze această 
strategie, deoarece scopul simbolurilor 
este de a aduce claritate și semnificație și 
nu de a reprezenta neapărat fiecare cuvânt 
în parte. 

(3). Reprezentarea unei propoziții într-un 
singur rând 

Atunci când un conținut se ilustrează prin 
simboluri, fiecare propoziție ar trebui să 
înceapă și să se încheie pe un singur rând. 
Sfârșitul rândului va îndeplini astfel 
funcția punctului de la finalul enunțului 
sprijinind cititorul în recunoașterea 
începutului și încheierii fiecărui mesaj din 
conținutul prezentat. Persoanele care 
citesc simbolurile vizuale pot să aibă 
abilități mai slabe de înțelegere a 
punctuației, astfel încât virgulele și 
punctul pot să treacă neobservate sau 
neînțelese. 

În continuare (Tabelul 1) este prezentat un 
inventar menit să sprijine utilizatorii în 
simbolizarea diferitelor categorii de texte 
(Widgit Guide to Good Symbol Content, 
2018, pag. 29 – Widgit Symbols © Widgit 
Software 2002-2020):

 
Tabelul 1 – Inventar pentru simbolizarea textelor 

Aspecte generale DA NU  

Ați stabilit informațiile care vor fi cuprinse în text?   

Ați stabilit cui îi este destinat textul?   

A fost stabilit formatul în care va fi disponibil textul (hârtie, tabletă, ecrane 
multimedia) 

  

Formatul în care este prezentat textul are suficient spațiu pentru a permite 
vizualizarea simbolurilor împreună cu textul 

  

Redactarea conținutului 
Enunțurile sunt cât mai scurte posibil   

Limbajul utilizat este adecvat cititorilor cărora le este destinat textul   
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Claritatea conținutului a fost verificată prin citirea cu voce tare   

Selectarea simbolurilor pentru textul propus 

Fiecare simbol în parte reprezintă cu acuratețe semnificația cuvântului în 
contextul enunțului. 

  

Simbolurile acoperă toate aspectele importante din propoziție.   

Simbolurile abstracte care nu sunt necesare cititorului au fost eliminate.   

Marcatorii sintactici relevanți pentru nivelul de citire al utilizatorilor au fost 
amplasați. 

  

Simbolurile utilizate pentru a ilustra conceptele sunt consecvente (nu s-au 
folosit două imagini diferite pentru același cuvânt. 

  

Modalitatea de prezentare a textului însoțit de simboluri favorizează 
înțelegerea semnelor de punctuație. 

  

S-au folosit maxim opt simboluri pe un rând.   

Începutul și încheierea unei propoziții se pot vedea cu claritate.   
Citind cu voce tare doar cuvintele simbolizate cu Widgit, conținutul are sens 
și prezintă toate informațiile importante. 

  

Studiu de caz  
Prezentarea programului Widgit 
SymWriter în intervențiile 
psihopedagogice 

Datele prezentate în acest studiu 
ilustrează modalitatea de implementare a 
simbolurilor Widgit prin programul 
SymWriter, în activitățile 
psihopedagogice de intervenție și 
evaluare. SymWriter este un instrument 
bazat pe Widgit în care crearea 
documentelor de text și simboluri este 
posibilă la diferite niveluri de 
complexitate. Programul oferă simboluri 
care se generează automat pentru o serie 
generoasă de cuvinte, însă dacă un anumit 
cuvânt nu primește simbolul corect sau 
simbolul nu apare deloc, există 
posibilitatea de a căuta (în dreapta 
ecranului) acel simbol care este potrivit 
noțiunii respective și de a-l selecta manual 
pentru a-l poziționa deasupra cuvântului. 

Dacă programul oferă mai multe variante 
pentru cuvântul scris, se va alege imaginea 
cea mai potrivită în contextul desemnat. 
Există de asemenea varianta de a nu 
reprezenta un cuvânt prin simbol – dacă se 
consideră că enunțul ar fi prea încărcat și 
dacă mesajul se poate înțelege clar și fără 
acel simbol. 

Programul SymWriter este un instrument 
foarte util în crearea materialelor de 
sprijin în terapia specifică de compensare 
a auzului și limbajului pentru copiii cu 
dizabilități de auz și dizabilități senzoriale 
multiple (DSM). Principalul obiectiv în 
intervenția psihopedagogică este formarea 
și dezvoltarea unei modalități de 
comunicare (verbală, gestuală sau alt tip 
de comunicare alternativă și 
augmentativă). Astfel, prin utilizarea 
programului Widgit SymWriter se pot 
identifica o serie de etape de lucru prin 
accesarea bazei de imagini asociate 
cuvântului scris. Această asociere va 
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facilita atât înțelegerea conceptului prin 
perceperea simbolului, cât și abilitățile de 
citire deoarece prin perceperea repetată a 
aceluiași simbol (îndeosebi în cazul 
cuvintelor cu frecvență mare de utilizare 
în limbă) copilul va învăța și succesiune de 
litere care formează cuvântul 
corespunzător și le va citi cu acuratețe din 
ce în ce mai mare. În faza de debut a 
învățării limbajului verbal, în etapa 
primelor cuvinte, SymWriter poate fi 
utilizat pentru a redacta un material 
suport pentru părinți pentru ca aceștia să 
aibă o evidență a materialului verbal 
introdus de profesorul psihopedagog în 
cadrul ședinței de terapie a limbajului și să 
poată continua și acasă procesul de 
(re)abilitare verbală prin repetarea și 
fixarea itemilor. Pentru a crea materiale 
adecvate acestei prime etape se respectă 
principiile importante în formarea și 
dezvoltarea competențelor comunicării 
verbale, în forma sa orală și scrisă (Coca, 
2019).  

Suportul vizual, imaginea, are o mare 
importanță în învățarea limbii vorbite, 
întrucât oferă ancore vizuale pentru 
fixarea corespondenței dintre cuvânt și 
obiectul denumit. De asemenea, imaginea 
are un nivel de abstractizare ce precedă 
cuvântul scris și vorbit. 

Un principiu de bază, în cazul materialului 
lingvistic prezentat copiilor cu dizabilități 
de auz și DSM, subliniază faptul că fiecare 
cuvânt ce trebuie învățat și exersat pentru 
formarea deprinderii de pronunție corectă 
trebuie să pornească de la însușirea 
conținutului noțional. În fixarea 
noțiunilor, la copiii la care predomină 
preferința pentru modalitatea vizuală, 
însușirea materialului verbal este facilitată 
de asocierea cu imagini corespunzătoare. 

SymWriter face posibilă crearea unor 
materiale suport personalizate în funcție 
de etapa în care este copilul sau de nevoile 
sale de învățare (Coca, 2019). 

Pentru activitățile de scris-citit programul 
SymWriter conferă elevilor cu dizabilități 
auditive și DSM încredere în forțele 
proprii precum și o modalitate plăcută de 
a desfășura aceste activități. Programul 
presupune scrierea pe o interfață digitală, 
iar dacă un cuvânt nu este scris corect, el 
va apărea într-un dreptunghi roz și fără 
simbolul corespunzător. Prin urmare 
copilul va învăța că atunci când va redacta 
corect cuvântul va primi și simbolul 
corespunzător pe ecran. Astfel el se poate 
autoevalua rapid și își poate contabiliza cu 
ușurință cuvintele corecte. 

Date personale: 
Inițiale: R.D.         

Sex: M            

Vârsta: 8 ani       

Date familiale: 
Elevul provine dintr-o familie organizată, 
cu părinți auzitori. Străbunica maternă a 
prezentat pierderi de auz – nu există 
informații clinice cu privire la gradul 
pierderii.  

Background-ul copilului: 
Starea de sănătate: copilul provine dintr-o 
sarcină normală, cu naștere la termen, scor 
APGAR = 10. Nu a suferit nicio intervenție 
chirurgicală și nu prezintă boli cronice. 

Informații audiologice și de protezare: 
Diagnosticul audiologic este de 
hipoacuzie neurosenzorială severă 
bilaterală, cu cauze de natură ereditară. În 
anul 2015 este protezat auditiv cu aparate 
digitale retroauriculare.  
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Traseul educațional: Copilul frecventează 
grădinița din localitatea de domiciliu, 
unde se constată dizabilitatea auditivă, 
este orientat spre medicii specialiști 
pentru diagnosticul audiologic și protezele 
auditive. La recomandarea medicilor și a 
personalului grădiniței, copilul este 
îndrumat spre un cabinet logopedic 
pentru 6 luni, iar apoi este orientat spre 
grădinița din cadrul instituției speciale 
pentru deficienți de auz, unde rămâne 
școlarizat și în prezent – în clasa I. Copilul 
participă activ la toate programele 
educaționale din cadrul instituției: 
activități educaționale desfășurate 
conform programei de masă cu adaptări 
curriculare, activități de terapie 
educațională complexă și integrată, 
activități de terapie specifică a auzului și 
limbajului, activități de audiologie 
educațională, activități de kinetoterapie 
sau activități non formale de petrecere a 
timpului liber.  

Evaluarea inițială 
Evaluarea inițială și finală a studiului 
psihopedagogic s-a realizat cu Scala 
Webster (Anca, 2003), domeniul 
Comunicare – subdomeniile limbaj 
receptiv (REC), limbaj expresiv (EXP), 
interacțiuni (INT) și claritatea limbajului 
(CLA); respectiv domeniul Strategii de 
învățare – subdomeniul citire (CIT). 
Rezultatele evaluării inițiale îl plasează 
peelev la nivelul 2 al scalei Webster pentru 
subdomeniile limbaj receptiv și expresiv, 
respectiv pentru subdomeniul interacțiuni 
și la nivelul 3 pentru subdomeniul 
claritatea limbajului. La evaluarea 
domeniului strategii de învățare – 
subdomeniul citire elevul se situează la 
primul nivel. Astfel, în ceea ce privește 
interacțiunile cu ceilalți elevul se bucură 

de atenția reciprocă și stabilește un bun 
contact vizual cu interlocutorii; privește 
adultul cu care vorbește și utilizează 
semne și gesturi pentru a-și completa 
informațiile; urmărește obiectul de 
referință cu care se joacă și face și 
comentarii despre acesta; completează 
golurile din conversație prin gesturi sau 
semne, respectiv se implică voluntar în 
activitățile de grup și își aduce contribuția 
verbal sau prin semne. 

Evaluarea pe subdomeniul limbajului 
receptiv 

Evaluarea pe subdomeniul limbajului 
receptiv conturează următoarele 
observații: 

Elevul privește 5-10 persoane/ lucruri 
familiare atunci când sunt numite; indică 
10 părți ale corpului; indică până la 10 itemi 
într-o carte cu poze, atunci când aceștia 
sunt denumiți; selectează 10 obiecte la 
cerere; răspunde adecvat la utilizarea a 10 
obiecte funcționale; răspunde adecvat la 
propoziții care folosesc adjective, adverbe 
și prepoziții referitoare la “aici și acum“; 
răspunde potrivit la propoziții simple 
referitoare la un context care nu este 
imediat. 

Evaluarea pe subdomeniul limbajului 
expresiv 

Evaluarea pe subdomeniul limbajului 
expresiv a consemnat următoarele 
abilități: elevul folosește 5 etichete pentru 
mâncare, jucării, animale; cunoaște mai 
mult de 50 de cuvinte incluzând verbe, 
întrebări, comenzi; folosește combinații 
de două elemente tip subiect-predicat; 
utilizează adjective/ adverbe bine 
cunoscute pentru a exprima caracteristici 
(mare, mic, înalt, colorat, repede, etc); 
construiește enunțuri cu trei elemente de 
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referință pentru “aici și acum“ ( Fata vine 
școală; Mama poșetă mare) 

Pentru subdomeniul claritatea limbajului 
elevul atinge nivelul 3, respectiv posedă 
între 50 și 100 de cuvinte clar 
identificabile, își autocorectează cuvintele 
simple și alcătuiește enunțuri din 5 sau 
mai multe cuvinte inteligibile.  

Implementarea programului 
psihopedagogic 
Programul psihopedagogic propus a vizat 
prezentarea conținuturilor de limbă și 
comunicare de la disciplina de citire-
scriere-comunicare, respectiv a 
conținuturilor din cadrul terapiilor 
specifice de compensare a auzului și 
limbajului, prin intermediul aplicației 
Widgit SymWriter. Astfel, în perioada 
octombrie 2019 – februarie 2020, toate 
materialele verbale – liste de cuvinte, 
respectiv texte – au fost prezentate prin 
această strategie de utilizare a 
simbolurilor. 

− Principalele sarcini psihopedagogice au 
constat în: 

− Citirea unor liste de cuvinte însoțite de 
simbolul Widgit corespunzător 

− Identificarea unor cuvinte pe baza 
simbolului 

− Scrierea la tastatură a cuvintelor 
învățate și asocierea cu simbolul vizual 
– atunci când erau scrie corect. 

− Identificarea semnificației unei 
propoziții pe baza citirii simbolurilor. 

− Citirea unui text pe baza simbolurilor 
corespunzătoare. 

− Citirea cuvintelor și apoi a propozițiilor 
dintr-un text dat. 

− Extragerea unor informații din text pe 
baza răspunsului la întrebări – în 
contextul scrierii cu simboluri. 

Evaluarea finală și rezultatele obținute 
Evaluarea finală relevă următoarele 
achiziții: pe domeniul strategiilor de 
învățare, subdomeniul Citire – elevul 
urmărește o poveste redată verbal sau prin 
LMG și privește ilustrațiile 
corespunzătoare; este conștient de 
secvențialitatea povestirilor în cărțile cu 
imagini – observă orice schimbare, poate 
anticipa evenimentele sau ilustrațiile; 
începe să recunoască faptul că un cuvânt 
tipărit are înțeles și asociază o imagine cu 
un cuvânt – aspect important în 
intervenția bazată pe simbolurile Widgit; 
recunoaște 10-15 cuvinte familiare în 
context. 

În graficul  reprezentat în figura nr.1 
următor este prezentat nivelul de achiziții 
după intervenția psihopedagogică cu o 
durată de 5 luni, care s-a bazat pe 
prezentarea materialului scris cu ajutorul 
instrumentului Widgit SymWriter.  

Progresele înregistrate de elev sunt 
prezentate pe scurt în tabelul nr 2, 
împreună cu câțiva indici de dezvoltare 
corespunzători nivelului atins. 
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Figura 1 – Grafic comparativ al rezultatelor 

 
Tabelul 2 – Abilitățile de comunicare însușite în urma programului psihopedagogic 

Domeniul Subdomeniul Nivelul Abilități de comunicare însușite în urma 
intervenției psihopedagogice 

COMUNICARE Interacțiuni 3 Participă ca vorbitor și receptor la sarcinile de grup 
Oferă replica într-o conversație chiar dacă nu 
stabilește contactul vizual 
Contribuie la conversație în timp ce desfășoară rutine 
acasă sau la școală. 

Limbaj receptiv 3 Răspunde la o gamă largă de întrebări, incluzând și 
aspecte din afara contextului. 
Înțelege o gamă largă de propoziții complexe, 
incluzând sensuri conexe sau mai puțin evidente. 

Limbaj expresiv 3 Utilizează comenzi verbale cu trei elemente; folosește 
forma de plural, pronumele personal și adverbe. 
Alcătuiește structuri verbale care conțin evenimente la 
trecut – chiar dacă le indică doar prin adverb (ieri) nu 
și prin forma corectă a verbului. 
Uneori alcătuiește enunțuri cu 4 sau mai multe 
elemente structurale. 

Claritatea 
limbajului 

4 Rostește cuvinte cu elemente sonore complexe. 
Vorbirea lui este inteligibilă persoanelor familiare în 
cadrul discuțiilor comune. 
Alți copii nu au dificultăți în a-i înțelege vorbire în 
context. 

STRATEGII DE 
ÎNVĂȚARE 

Citirea 2 Presupune/ ghicește semnificația unui cuvânt după 
litera inițială și îl pronunță (simbolurile vizuale au 
sprijinit foarte mult această asociere). 
Spune o poveste urmărind textul și simbolurile cu 
degetul. 
Recunoaște literele în cuvinte și citește silabisit legând 
corect fonemele în silabe. 
Caută cuvintele cheie în text – sprijinindu-se și de 
simboluri la început, iar apoi fără ajutorul materialului 
vizual. 
Identifică răspunsuri la întrebări pe baza textului și 
orientându-se după simboluri. 
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Discuții și concluzii 
În urma aplicării programului Widgit în 
programul de intervenție psihopedagogică 
s-a constatat un progres în dezvoltarea 
abilităților de comunicare și de citire ale 
elevului. Acest rezultat indică o valoare 
educațională pozitivă și de încredere 
pentru utilizarea strategiilor de 
intervenție bazate pe simboluri vizuale la 
elevii cu dizabilitate de auz și tulburări în 
sfera comunicării și limbajului. 
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Dezvoltarea abilităţilor de comunicare printr-un program de intervenţie bazat 
pe LSR (Limba Semnelor Române) şi simboluri grafice 

Ioana TUFAR1 

Abstract 

The aim of this study is to create and to assess the efficiency of an intervention program based on Sign 
language and graphic symbols. The research had a comparative design pre-post-follow-up intervention. 
The participants to the program were deafblind/MSI students and the data proved there were significant 
differences between the pre-intervention, post-intervention and follow-up stage at the sign language level 
and at the graphic symbols acquired by the students. 

Keywords: communication skills, Sign Language, graphic symbols, deafblind/multisensorial 
impairement, intervention program 

Introducere 
Comunicarea este mai mult decât 
capacitatea de a comunica verbal, de a 
efectua semne gestuale sau de a utiliza 
simboluri grafice, pentru că ea implică 
înţelegerea conceptelor ataşate cuvintelor, 
semnelor gestuale şi simbolurilor grafice, 
precum şi utilizarea conceptelor 
lingvistice în interacţiuni. Progresul la 
nivelul comunicării a copiilor cu 
surdocecitate sau cu dizabilităţi multiple, 
conform stadiilor de dezvoltare din punct 
de vedere cronologic şi mental, nu se 
poate realiza la parametrii standard, de 
aceea sunt necesare intervenţii adecvate în 
sfera comunicării. În elaborarea unor 
programe de intervenţie personalizată 
pentru îmbunătăţirea abilităţilor de 
comunicare specifice copiilor dizabilităţi 
multiple, trebuie acordată o atenţie 
deosebită abilităţilor expresive şi receptive 
de comunicare. În funcţie de evaluarea 
funcţională a copilului trebuie să se aleagă 
modalitatea de comunicare adecvată şi 
trebuie avut grijă deoarece copilul trebuie 
să parcurgă etapele specifice de dezvoltare 
a comunicării. După cum menţiona 
Hathazi (2014), comunicarea este un 

proces care se modelează în jurul copilului 
şi construirea pe ceea ce copilul deţine ca 
deprinderi funcţionale asigură succesul în 
dezvoltarea comunicării.  

În cazul copiilor cu surdocecitate sau cu 
dizabilităţi multiple, progresul minimal în 
sfera comunicării nu este obligatoriu o 
dovadă a potenţialului cognitiv scăzut, ci 
poate fi o dovadă a lipsei mijloacelor 
adaptate de comunicare. Mijloacele 
specifice, adaptate în funcţie de 
particularităţile psihoindividuale, sunt 
necesare pentru a percepe informaţiile cu 
acurateţe, iar în cazul lipsei lor pot fi 
afectate şi diminuate interacţiunile cu 
celelalte persoane şi cu mediul (Fărcaş, 
2012). Trebuie să înţelegem că fiecare 
acţiune poate avea scopul de a dezvolta 
comunicarea, deci dacă diminuăm 
experienţele, interacţiunile vor fi limitate 
determinând un nivel scăzut al 
funcţionării în mediu. Acest cerc vicios 
porneşte şi se sfârşeşte cu puţine 
experienţe interacţionale, determină 
reacţii minime asupra mediului şi până la 
urmă limitează dezvoltarea potenţialului 
copilului cu surdocecitate sau cu 
dizabilităţi senzoriale multiple. La copiii 
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cu dizabilităţi senzoriale congenitale, 
conform lui Tufar (2015) limba semnelor 
joacă un rol central în accesul la funcţia 
simbolică a limbii şi este constituit dintr-o 
înlănţuire de gesturi care implică mâinile, 
braţele şi faţa, fiind creat pentru a fi văzut. 
Când ne adresăm unui copil cu acuitate 
vizuală bună, dar cu câmp vizual redus, 
este necesară adaptarea distanţei pentru 
ca toate gesturile din mesaj să fie incluse 
în câmpul vizual.  

În contextul în care există puţine studii 
care să ateste programe de intervenţie 
asupra comunicării utilizând limba 
semnelor şi simboluri grafice, ne 
propunem prin studiul de faţă să creăm şi 
să evaluăm un program pentru 
dezvoltarea abilităţilor de comunicare 
dedicat copiilor cu 
surdocecitate/dizabilităţi multiple prin 
utilizarea limbii semnelor române LSR şi a 
simbolurilor grafice grafice. 

Pornind de la ideea subliniată de Brown 
(1977) că ierarhizarea semnelor de către 
persoane care nu cunosc limbasemnelor 
este criteriul cel mai util în determinarea 
valorii iconice a semnelor şi în selectarea 
acelor semne care să fie apoi introduse în 
programele de intervenţie în sfera 
comunicării, Griffith şi Robinson (1980, 
1990) au ajuns la concluzia că ierarhizările 
în funcţie de iconicitate anticipează care 
semne gestuale sunt mai uşor 
achiziţionate de către copii. Aceşti autori 
au menţionat că învăţarea limbii semnelor 
depinde atât de particularităţile 
perceptive ale semnului cât şi de abilitatea 
subiecţilor de a realiza asocieri între 
semnul gestual şi semnificaţia acestuia. 
După cum sugera Brown (1977), 
perceperea iconicităţii semnelor gestuale 
depinde de aspectele legate de timp, 

cultură şi experienţe anterioare. Alţi autori 
(Malloy, 2003; Ashton, Cagle, Kurz, 
Newell, Peterson, & Zinza, 2011; Mann, 
Haug, Kollien, Quinto-Pozos,2015; Jameel 
& Bibi, 2016) au menţionat că primele 
semne care vor fi predate trebuie selectate 
în funcţie de: uşurinţa cu care se poate 
efectua semnul, nivelul concret, utilitate, 
iconicitate şi dezvoltarea competenţelor 
de înţelegere şi expresie în dialoguri. În 
acest sens, trebuie să ţinem cont că în 
elaborarea unor programe de intervenţie 
personalizată pentru îmbunătăţirea 
abilităţilor de comunicare specifice 
copiilor cu surdocecitate / dizabilităţi 
multiple, trebuie acordată o atenţie 
deosebită abilităţilor expresive şi receptive 
de comunicare.  

Anca (2006) și Bodea Hațegan, (2011) 
precizau, privind componenţa 
vocabularului, că la toate grupele de 
subiecţi cu dizabilităţi auditive (preşcolari 
şi şcolari) ponderea cea mai mare o au 
substantivele, urmând apoi, în ordine: 
verbele, adjectivele, pronumele, 
numeralele, prepoziţiile, interjecţiile şi 
conjuncţiile. Analizele morfologice indică, 
la copiii preşcolari, prezenţa 
substantivelor la numărul singular şi cazul 
nominativ. Elevii deficienţi de auz din 
clasa I achiziţionează substantive aflate în 
celelalte cazuri şi în cazul adjectivelor 
folosesc gradul de comparaţie pozitiv până 
la clasa a II-a; Tot în acelaşi interval 
cronologic apar verbele de conjugarea I, 
diateza pasivă şi verbele la modul 
indicativ, timpul prezent. 

Sunt puţine studii ce evaluează eficienţa 
sau caracteristicile programelor de 
intervenţie în domeniul comunicării care 
utilizează limba semnelor şi simboluri în 
cazul copiilor cu surdocecitate sau cu 
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dizabilităţi multiple. În continuare 
prezentăm câteva studii care s-au focalizat 
pe programe de intervenţie ce utilizează 
limba semnelor cu simboluri grafice în 
cazul persoanelor cu dizabilităţi 
senzoriale şi dizabilitate intelectuală. De 
exemplu, Birkett (1984) a analizat eficienţa 
predării limba semnelor în cazul 
persoanelor cu dizabilitate intelectuală 
printr-o cercetare în care au fost cuprinşi 
24 de adulţi (vârsta medie: 29,6 ani). 
Programul s-a desfăşurat pe parcursul a 12 
săptămâni, participanţii fiind aleatoriu 
repartizaţi în grupuri care învăţau semne 
gestuale conform sistemelor Makaton, 
PGSS şi Amer-Ind. Rezultatele obţinute au 
indicat că sistemul de comunicare 
Makaton a fost cel mai eficient; s-au 
înregistrat progrese în comunicarea 
adulţilor cu dizabilitate intelectuală în 
urma programului de intervenţiei bazat pe 
semne gestuale cu menţiunea că 
vocabularul receptiv al acestora s-a 
dovedit a fi mai bogat decât vocabularul 
expresiv. 

Conaghan, Singh, Moe, şi Ellis (1992) au 
investigat eficienţa unui program de 
învăţare a limbii semnelor prin proceduri 
behavioriste în cazul a şase adulţi cu 
dizabilitate auditivă asociată cu 
dizabilitate intelectuală. Programul a 
cuprins în formă de matrice 30 de semne 
gestuale dintre care 24 de itemi erau 
însoţiţi de reprezentare grafică din 
Makaton şi şase itemi erau selectaţi din 
semnele gestuale Australasian Signs. 

Rezultatele au indicat programul de 
intervenţie a fost eficient în combinaţie cu 
repetiţia şi întăririle pozitive în cazul 
răspunsurilor corecte, crescând 
considerabil numărul de semne gestuale 
achiziţionate şi dezvoltându-se 
exprimarea prin vocalizări. 

Boulet (1999) a examinat eficienţa unui 
program de intervenţie adresat copiilor cu 
dizabilităţi auditive şi mintale bazat pe 
învăţare sistematică a limbii semnelor. Doi 
participanţi au fost incluşi în acest studiu 
şi pe parcursul a 19 sesiuni au învăţat 29 de 
semne gestuale organizate în 2 seturi 
predate prin metoda ASL (American Sign 
Language) şi ASL (American Sign 
Language) combinat cu PCS (Mayer-
Johnson). Ipoteza de la care s-a plecat a 
fost aceea că asocierea dintre ASL 
(American Sign Language) şi PCS (Mayer-
Johnson) achiziţionarea unui număr mai 
mare de semne gestuale decât numărul 
achiziţionat în condiţia unimodală ASL. 
Concluzia a fost însă că numai pentru unul 
dintre cei doi participanţi strategia 
combinată a fost eficientă. Rezultatele au 
arătat că nu s-a ajuns la un pattern al 
achiziţionării semnelor gestuale în funcţie 
de parametrii motorii şi de iconicitate, ci 
că alţi factori au intervenit ca de exemplu: 
diferenţele de dezvoltare cognitivă între 
participanţi, caracteristicile vocabularului 
şi limitele designului cercetării. 

În contextul în care nu există studii care să 
ateste programe de intervenţie asupra 
comunicării copiilor cu surdocecitate/ 
dizabilităţi multiple, ne-am propus prin 
studiul de faţă să creăm şi să evaluăm un 
program pentru dezvoltarea abilităţilor de 
comunicare dedicat copiilor cu 
surdocecitate/ dizabilităţi multiple. 

Programul de intervenţie „Mâini care 
vorbesc” dezvoltat pentru studiul de faţă a 
fost rafinat împreună cu specialişti cu 
experienţă în educarea copiilor cu 
surdocecitate / dizabilităţi senzoriale 
multiple pentru a se asigura o structură 
adecvată şi principii de intervenţie 
corespunzătoare.  
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Principiile de intervenţie extrase din 
discuţiile avute cu participanţii la studiul 
pilot sunt rezumate astfel:  

Procesul de predare-învăţare trebuie să se 
realizeze dinamic prin folosirea unor 
strategii interactive, prin utilizarea 
obiectelor concrete şi a exemplelor din 
activităţile de rutină zilnică. Repetarea 
multiplă a conceptelor din programele de 
intervenţie personalizată este deosebit de 
necesară în cazul copiilor cu surdocecitate 
/ dizabilităţi senzoriale multiple, dar 
trebuie să se pună accent pe aspectele 
funcţionale ale conceptelor predate. 
Scopul final este ca utilizarea semnelor 
gestuale şi a simbolurilor grafice învăţate 
în cadrul programului Mâini care vorbesc 
să ducă la creşterea gradului de 
independenţă prin dezvoltarea 
comunicării expresive şi receptive. 

Efectuarea semnelor gestuale trebuie să se 
desfăşoare la o distanţă adecvată 
potenţialului vizual al elevului, iar dacă 
trebuie realizată varianta tactilă, aceasta 
trebuie efectuată din perspectiva expresivă 
a elevului. Se adoptă poziţii confortabile în 
interacţiuni pentru ca atât profesorii cât şi 
elevii să fie capabili să se facă semnele 
corect. Poziţia profesorului poate varia: în 
spatele elevului, în lateral sau în faţa 
elevului. Ceea ce este important e ca 
semnele să fie produse din perspectiva 
elevului, utilizând mâna dominantă a 
elevului ca mână principală care se mişcă 
în producerea semnelor. Manipularea 
mâinilor elevului este importantă în 
executarea semnelor gestuale care 
necesită adaptări tactile. Elevul trebuie 
încurajat şi să atingă mâna profesorului la 
început pentru a percepe mai clar toţi 
parametrii implicaţi în efectuarea 
semnului gestual. Trebuie să se insiste 

asupra achiziţionării în formă expresivă a 
itemilor (semne gestuale / simboluri) care 
se găsesc în vocabularul receptiv al 
elevului. Pe parcursul realizării co-active a 
semnelor gestuale, itemii trebuie explicaţi 
şi trebuie ţinut cont de faptul că aceşti 
copii cuprinşi în studiu au probleme de 
coordonare vizual-motorie. 

Utilizarea simbolurilor grafice se poate 
generaliza şi la nivelul altor activităţi 
şcolare sau extra şcolare. Se recomandă să 
se ofere elevului cartonaşul cu simbolul 
corespunzător anumitor concepte 
învăţate şi în alte activităţi cotidiene (de 
exemplu, la negocierea activităţilor 
corespunzătoare programului zilnic al 
elevului). Adaptarea distanţei de 
prezentare a simbolului trebuie făcută în 
funcţie de potenţialul vizual al elevului 
evaluat funcţional la începutul 
implementării programului de intervenţie. 

Comunicarea prin intermediul semnelor 
gestuale trebuie să fie consistentă, 
respectiv toate persoanele din jurul 
elevului să folosească aceleaşi semne 
gestuale executate similar. Comunicarea 
se va realiza la nivelul copiilor a căror 
vedere reziduală poate fi folosită pentru a 
se surprinde toţi parametrii legaţi de 
configuraţia mânii, direcţie, orientare şi 
localizare a semnului gestual. Elevul 
trebuie ajutat să înţeleagă relaţia de 
reciprocitate a procesului comunicaţional 
(şi anume, între receptor şi emiţător); el 
trebuie să înveţe că atunci când percepe 
un semn, acesta primeşte un mesaj, iar 
emiţătorul aşteaptă un răspuns. 

Limbajul expresiv şi receptiv trebuie să se 
bazeze pe experienţa activităţii concrete 
care îi face plăcere elevului şi pe dialogul 
care decurge din aceste activităţi. Se vor 
iniţia jocuri de rol astfel încât elevul să 
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dispună de oportunităţi repetate de a se 
implica într-o interacţiune de 
reciprocitate. Alte exemple de activităţi 
sunt: exerciţii de identificare a itemilor 
reprezentaţi de semne sau simboluri, 
recunoaşterea semnelor învăţate din mai 
multe semne gestuale prezentate 
secvenţial, exerciţii de recunoaştere a 
simbolurilor grafice învăţate din mai 
multe simboluri prezentate aleatoriu, 
exerciţii de aplicare a semnelor gestuale şi 
simbolurilor grafice în activităţi cotidiene.  

Încurajarea şi recompensarea trebuie să fie 
permanente ca să permită trecerea de la 
motivaţia extrinsecă la cea intrinsecă, 

deosebit de importantă în procesul de 
învăţare al tuturor elevilor, dar în special 
al celor cu surdocecitate / dizabilitate 
senzorială multiplă. Trebuie încurajate şi 
recompensate toate încercările elevului de 
a utiliza în comunicarea cotidiană 
conceptele achiziţionate sub forma 
semnelor gestuale sau simbolurilor 
grafice. Observaţia reacţiilor elevului la 
semnele co-active este deosebit de 
importantă şi trebuie manifestată 
sistematic cu scopul de a monitoriza şi 
apoi de a determina momentul în care se 
poate acorda mai puţin ghidaj fizic când 
elevul iniţiază mişcările corespunzătoare 
semnului.  

Programul Mâini care vorbesc 
Nivelul 1 Nivelul 2 Nivelul 3 Nivelul 4 
Mamă Băiat Bomboane Profesor-profesoară 
Tată Fată Măr Şef 
Frate Bebeluş Portocală Prieten 
Soră Pâine Banană Copii 
Doctor Unt Peşte Nume 
Pahar Ou Iepure Şcoală 
Biscuiţi Lapte Cal Serviciu 
Mâncare Ceai Vacă Dulap 
W.C. Zahăr Porc Creion 
Pat Tort Oaie Stilou 
Scaun Dulceaţă Fluture Hârtie 
Masă Îngheţată Barcă Foarfecă 
Casă Uşă Tren Tablou 
Maşină Fereastră Avion Nisip 
Tu Foc Bicicletă Apă 
Eu Televizor A fugi Aţă 
A dormi Telefon A lovi Acuarele 
A bea Câine A călări Chei 
A mânca Pisică A sări Cutie 
A sta în picioare Pasăre A se căţăra A pune 
A sta jos Copac A înota A face 
A se spăla Floare A cădea A coase 
A face baie Cuţit A se pieptăna A găti 
A merge Furculiţă A se spăla pe dinţi A cânta 

A veni Lingură Mare A se juca 
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A da Farfurie Mic A şti 
Bun Carte Sus A gândi 
Rău Jucării Jos A lucra 
Da Cuburi Al meu A citi 
Nu Minge Al tău A scrie 
Te rog Fierbinte Îmi pare rău A desena 
Mulţumesc Rece  A desena 
Bună ziua Curat  A desena 
La revedere Murdar  A desena  

  A picta  
  A preda  
  A construi  
  A sparge  
  Noi  
  Ei  
  În  
  Pe  
  Sub 

Studiu de caz 
Studiul ce urmează a fi prezentat în 
continuare are ca scop investigarea 
eficienţei unui program de intervenţie 
asupra comunicării denumit Mâini care 
vorbesc, bazat pe LSR (limba semnelor 
române) şi simboluri utilizate în cazul 
copiilor cu surdocecitate /dizabilităţi 
multiple. Studiul porneşte de la ipoteza 
conform căreia elevii care beneficiază de 
programul Mâini care vorbesc vor 
achiziţiona mai multe abilităţi de 
comunicare expresivă şi receptivă prin 
semne gestuale şi simboluri la încheierea 
programului şi la un interval de follow-up 
de o lună, faţă de cele semnalate la 
demararea programului. 

Ipoteze 
Ipotezele studiului au fost:  

1) Se prezumă că există diferenţe 
semnificative între faza de pre-intervenţie, 
post-intervenţie şi etapa de follow – up cu 

privire la achiziţionarea itemilor exprimaţi 
în limbaj gestual.  

2) Se prezumă că există diferenţe 
semnificative între faza de pre-intervenţie, 
post-intervenţie şi etapa de follow – up cu 
privire la achiziţionarea itemilor exprimaţi 
prin simboluri. 

3) Se prezumă că există corelaţii 
semnificative între dezvoltarea cognitivă, 
comunicarea receptivă, comunicarea 
expresivă, abilităţile simbolice şi de 
reprezentare, reciprocitate, interacţiune 
cu adulţii, cu copiii de aceeaşi vârstă şi cu 
mediul în cazul participanţilor la acest 
studiu.  

Metodă 
Cercetarea a avut un design comparativ 
pre-post-follow-up intervenţie. 
Participanţii la studiu au fost evaluaţi 
înaintea administrării intervenţiei (Pre-
test), după intervenţie (Post-test) şi la un 
follow-up de o lună după încheierea 
intervenţiei (FF). Variabila independentă 



RRTTLC 2020 
 

 

29 

este reprezentată de administrarea 
programului Mâini care vorbesc aplicat de 
către autorul prezentei teze. Variabilele 
dependente sunt categoriile gramaticale şi 
configuraţiile itemilor predaţi 
participanţilor incluşi în studiu. 

Participanţi 
La acest studiu au participat 7 elevi: 3 fete 
şi 4 băieţi cu vârsta cuprinsă între 11 ani, 2 
luni şi 18 ani, 8 luni ani (M = 14.94, AS = 
2.57). Aceşti elevi prezintă surdocecitate// 
dizabilităţi multiple şi au fost şcolarizaţi la 
Liceul pentru Dizabilităţi de Vedere din 
Cluj-Napoca. Criteriul de selecţie a fost ca 
elevii să prezinte decalaj semnificativ între 
vârsta cronologică şi vârsta limbajului 
receptiv şi expresiv. Iniţial au fost 9 
participanţi în studiu, dar din motive de 
absenteism pe parcursul programului de 
intervenţie, rezultatele acestora au fost 
eliminate din analiza finală. 

În continuare, se va descrie fiecare subiect 
în parte pentru a înţelege mai bine lotul 
participanţilor cuprinşi în acest studiu. 

R.F. are 13 ani, fiind născut în Sibiu şi 
prezintă Sindrom Usher, având retinită 
pigmentară, hipermetropie medie, 
hipoacuzie neurosenzorială bilaterală 
gravă, dizabilitate intelectuală uşoară. 
Conform evaluărilor pe care le-am realizat 
prin aplicarea unor subscale din Callier-
Azusa G şi H, s-au obţinut următoarele 
scoruri: dezvoltarea cognitivă: 6 ani, 
comunicarea receptivă: 4 ani, 
comunicarea expresivă: 3 ani şi 10 luni, 
abilităţile simbolice şi de reprezentare: 2 
ani, reciprocitatea:1 an şi 4 luni, 
interacţiunea cu adulţii: 2 ani, 
interacţiunea cu copiii de aceeaşi vârstă: 6 
ani şi interacţiunea cu mediul: 5 ani. R.F 
utilizează în comunicare limbajul 

semnelor gestuale, prezintă note de 
hiperactivitate şi îşi pierde foarte repede 
interesul pentru activitatea în care este 
implicat. Îi place să i se delege 
responsabilităţi legate de ceilalţi copii sau 
legate de adulţi. Are o autonomie 
personală foarte bine dezvoltată în mediul 
familiar, realizează singur sarcinile date, 
dacă i se explică bine, înţelegând foarte 
repede cerinţe variate. Manifestă deseori 
frustrare datorită faptului că nu este 
înţeles de către cei din jur care utilizează 
limbajul semnelor gestuale, ceea ce duce la 
agitaţie motorie şi uneori la 
comportamente agresive. R.F este sub 
tratament medicamentos, pentru 
reducerea comportamentului agresiv şi a 
hiperactivităţii. 

S.M. are 17 ani, fiind născută în Feleac, 
judeţul Cluj şi prezintă strabism 
convergent, astigmatism mixt, dizabilitate 
intelectuală moderată şi retard sever în 
dezvoltarea limbajului. Conform 
evaluărilor pe care le-am realizat prin 
aplicarea unor subscale din Callier-Azusa 
G şi H, s-au obţinut următoarele valori: 
dezvoltarea cognitivă: 4 ani şi 5 luni, 
comunicarea receptivă: 4 ani şi cea 
expresivă : 1 an şi 10 luni, abilităţile 
simbolice şi de reprezentare sunt 
dezvoltate conform vârstei de 1 an şi 4 luni, 
iar reciprocitatea corespunde vârstei de 1 
an. În cadrul dezvoltării sociale 
interacţiunea cu adulţii corespunde 
vârstei de: 2 ani şi 2 luni, interacţiunea cu 
copiii de aceeaşi vârstă: 3 ani şi 8 luni şi 
interacţiunea cu mediul: 3 ani şi 4 luni. Nu 
utilizează cuvinte verbale complexe în 
comunicare, doar sunete sau silabe, ceea 
ce face foarte dificilă comunicarea cu 
ceilalţi copii şi cu adulţii din jur. Nu are 
dezvoltate abilităţile de autoprotecţie, 
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fiind foarte uşor influenţabilă şi are pragul 
sensibilităţii durerii foarte scăzut. 
Manifestă comportament hiperprotectiv 
faţă de copiii mai mici şi demonstrează a 
mare dorinţă de comunicare manifestată 
prin crearea unor expresii vocale sau 
gestuale proprii.  

C.V. are 12 ani fiind şi prezintă cataractă 
polară posterioară, colobom iridian, 
microftalmie, hipoacuzie neurosenzorială 
medie, dizabilitate intelectuală medie. 
Conform evaluărilor pe care le-am realizat 
prin aplicarea unor subscale din Callier-
Azusa G şi H, s-au obţinut următoarele 
scoruri: dezvoltarea cognitivă: 3 ani şi 7 
luni, comunicarea receptivă: 3 ani şi 9 luni, 
comunicarea expresivă: 3 ani, abilităţile 
simbolice şi de reprezentare: 2 ani, 
reciprocitatea: 1 an şi 4 luni, interacţiunea 
cu adulţii: 2 ani şi 2 luni, interacţiunea cu 
copiii de aceeaşi vârstă: 4 ani şi 
interacţiunea cu mediul: 5 ani şi 9 luni. V. 
C. prezintă note de hiperactivitate, 
reuşeşte cu greu să finalizeze sarcinile 
date, având nevoie de mai multe pauze şi 
de repetarea cerinţelor sarcinii. Stabileşte 
uşor relaţii cu adulţii şi îi place să fie 
implicată în activităţi cu copiii mai mici, 
faţă de care manifestă un comportament 
protectiv, antrenându-i în jocuri de rol 
după modelul adulţilor. 

P.N. şi B.N. au 16 ani, sunt gemeni născuţi 
în Şieu, judeţul Maramureş într-o familie 
bine organizată. P.N. prezintă strabism şi 
dizabilitate intelectuală profundă. 
Conform evaluărilor pe care le-am realizat 
prin aplicarea unor subscale din Callier-
Azusa G şi H, s-au obţinut următoarele 
scoruri: dezvoltarea cognitivă: 3 ani, 
comunicarea receptivă: 3 ani, comunicarea 
expresivă: 1 an şi 4 luni, abilităţile 
simbolice şi de reprezentare: 1 an şi 2 luni, 

reciprocitatea: 1 an, interacţiunea cu 
adulţii: 2 ani, interacţiunea cu copiii de 
aceeaşi vârstă: 3 ani şi 4 luni şi 
interacţiunea cu mediul: 3 ani. B.N. 
prezintă strabism şi dizabilitate 
intelectuală profundă. Conform 
evaluărilor pe care le-am realizat prin 
aplicarea unor subscale din Callier-Azusa 
G şi H, s-au obţinut următoarele scoruri: 
dezvoltarea cognitivă: 3 ani, comunicarea 
receptivă: 3 ani, comunicarea expresivă: 1 
an şi 5 luni, abilităţile simbolice şi de 
reprezentare: 1 an şi 3 luni, reciprocitatea: 
1 an, interacţiunea cu adulţii: 2 ani, 
interacţiunea cu copiii de aceeaşi vârstă: 3 
ani şi 5 luni şi interacţiunea cu mediul: 3 
ani. Comunicarea celor doi fraţi gemeni se 
bazează pe semne gestuale naturale create 
de aceştia şi pe vocalizări specifice. Au un 
nivel bun de autonomie personală şi cel 
mai bine efectuează sarcini pe care să le 
efectueze în pereche. Prezintă slabă 
coordonare ocolo-motorie şi spasticitate.  

M.I. are 15 ani, fiind născut în Chichiş, 
judeţul Covasna şi prezintă strabism 
convergent, afakie operatorie, nistagmus, 
encefalopatie infantilă, tulburări 
comportamentale. Conform evaluărilor pe 
care le-am realizat prin aplicarea unor 
subscale din Callier-Azusa G şi H, s-au 
obţinut următoarele scoruri: dezvoltarea 
cognitivă: 5 ani şi 7 luni, comunicarea 
receptivă: 4 ani şi 5 luni, comunicarea 
expresivă: 4 ani, abilităţile simbolice şi de 
reprezentare: 2 ani, reciprocitatea: 1 an şi 4 
luni, interacţiunea cu adulţii: 2 ani şi 2 
luni, interacţiunea cu copiii de aceeaşi 
vârstă: 6 ani şi interacţiunea cu mediul: 6 
ani. În prezent se află în plasament la un 
centru din Covasna. Menţine legătura cu 
tatăl biologic şi cu bunica lui, la care îşi 
petrece uneori o parte din vacanţă. 
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M.B. are 19 ani, fiind născută în Sighetul-
Marmaţiei, judeţul Maramureş şi are 
diagnosticul oftalmologic: ochius stâng - 
colobom iridian, microftalmie, ochiul 
drept - sclerocornee, strabism convergent; 
dizabilitate intelectuală medie, tulburări 
comportamentale. Conform evaluărilor pe 
care le-am realizat prin aplicarea unor 
subscale din Callier-Azusa G şi H, s-au 
obţinut următoarele scoruri: dezvoltarea 
cognitivă: 8 ani, comunicarea receptivă: 9 
ani, comunicarea expresivă: 8 ani şi 10 luni, 
abilităţile simbolice şi de reprezentare: 2 
ani, reciprocitatea: 1 an şi 4 luni, 
interacţiunea cu adulţii: 2 ani şi 4 luni, 
interacţiunea cu copiii de aceeaşi vârstă: 6 
ani şi interacţiunea cu mediul: 6 ani. În 
comunicare prezintă vorbire greu 
inteligibilă datorită rinolaliei şi a 
vegetaţiilor adenoide. Face des fixaţii pe 
diferite obiecte sau persoane. Se află sub 
tratament medicamentos pentru 
reducerea comportamentului agresiv, dar 
pe lângă tratamentul medicamentos 
urmează şi terapie comportamentală. 
Demonstrează independenţă în spaţiul 
familiar, însă devine anxioasă în spaţiile 
noi, solicitând mereu prezenţa unui adult. 
Îi place să fie antrenată în sarcini pe care 
le poate finaliza cu succes. Dacă nu 
realizează bine sarcina refuză să continue, 
sau se încăpăţânează să o finalizeze pentru 
a nu mai avea de-a face cu ea pe viitor. 
Aşteaptă să fie recompensată imediat, de 
fiecare dată când realizează bine o sarcină.  

Procedură 
Studiul experimental a fost realizat în 22 
de sesiuni cu o durată de aproximativ 30 
de minute fiecare, parcurgând programul 
de intervenţie Mâini care vorbesc creat 
pentru elevi cu surdocecitate/ dizabilităţi 
multiple. Anterior intervenţiei, s-a realizat 

evaluarea participanţilor utilizând 
Subscalele Dezvoltare cognitivă, 
Comunicare receptivă, Comunicare 
expresivă, Dezvoltare socială: interacţiuni 
cu adulţii, interacţiuni cu copiii de aceeaşi 
vârstă şi interacţiuni cu mediul din 
instrumentul de evaluare specific pentru 
copiii cu surdocecitate Callier-Azusa G. 
Elevii au fost evaluaţi şi cu subscalele 
Abilităţi simbolice şi de reprezentare şi 
Reciprocitate din instrumentul de 
evaluare a comunicării copiilor cu 
surdocecitate Callier-Azusa H. În plus, 
înainte de intervenţie, evaluarea pre-
intervenţie s-a realizat cu Assessment of 
Makaton Vocabulary (AMV) - Birkett, 
1984. Evaluarea pe parcurs a fost realizată 
prin fişele de evaluare corespunzătoare 
fiecărui nivel al programului de 
intervenţie. La sfârşitul programului de 
intervenţie a fost realizată prima evaluare 
post-test a itemilor exprimaţi prin LSR şi 
simboluri grafice incluse în studiu, iar la 
un interval de o lună a fost realizată cea 
de-a doua evaluare post-test realizată prin 
aplicarea testului AMV. Evaluările de pre-
intervenţie, de parcurs, de post-
intervenţie şi de follow-up au fost realizate 
de către autorul acestei lucrări împreună 
cu V.M. profesor din cadrul LDV Cluj, care 
cunoştea foarte bine elevii participaţi la 
acest studiu. 

Instrumente utilizate în cercetare 
În acest studiu experimental s-au utilizat 
pentru evaluarea pre-intervenţie, post-
intervenţie şi follow-up următoarele 
instrumente:  

Scala Callier-Azusa G (mai precis 
subscalele: Dezvoltare cognitivă, 
Comunicare receptivă, Comunicare 
expresivă, Dezvoltare socială: interacţiuni 
cu adulţii, interacţiuni cu copiii de aceeaşi 
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vârstă şi interacţiuni cu mediul şi Scala 
Callier-Azusa H (mai precis subscalele 
Abilităţi simbolice şi de reprezentare şi 
Reciprocitate )  

Testul Assessment of Makaton Vocabulary 
(Evaluarea vocabularului Makaton) care 
cuprinde 141 de itemi organizaţi în 3 
subcategorii: răspunsuri expresive orale, 
gestuale şi nivelul înţelegerii simbolurilor 
grafice. Acest instrument a fost elaborat de 
către Eleanor Birkett în 1984 a fost tradus 
şi adaptat în limba română de către 
autorul tezei şi utilizat pentru evaluarea 
pre-intervenţie, post-intervenţie şi follow-
up. Procedura de evaluare a fost 
următoarea: la secţiunea de răspunsuri 
orale se arăta participantului la studiu un 
simbol însoţit de semnul din LSR 
corespunzător şi i se cerea să spună 
semnificaţia itemului; la secţiunea de 
răspunsuri gestuale i se cerea 
participantului să efectueze gestul 
corespunzător itemului prezentat în 
formă orală şi de simbol; la secţiunea de 
înţelegere receptivă s-a evaluat nivelul 
înţelegerii simbolurilor grafice, cerându-
se participantului la studiu identifice 
dintr-un şir de trei simboluri, simbolul 
corespunzător itemului rostit şi gesticulat.  

Fişele de evaluare corespunzătoare 
fiecărui nivel al programului de 
intervenţie cuprind fiecare item învăţat de 
către participanţii la acest studiu. 
Procedura de cuantificare a scorurilor a 
constat în acordarea unui punctaj de la 0 
la 3 (unde 0 = nici o încercare de realizare 
a semnelor gestuale şi de recunoaştere a 
simbolurilor grafice; 1 = încercări de 
realizare a semnelor gestuale şi de 
recunoaştere a simbolurilor grafice însă 
fără precizie; 2 = nivel acceptabil, de 
realizare a semnelor gestuale şi de 

recunoaştere a simbolurilor grafice fiind 
însă necesare încercări repetate pentru a 
se ajunge la o mai mare precizie; 3 = nivel 
acurat (corect) de realizare a semnelor 
gestuale şi de recunoaştere a simbolurilor 
grafice). Ne-a interesat atât comunicarea 
expresivă şi receptivă prin LSR, cât şi 
comunicarea expresivă şi receptivă prin 
simboluri. Procedura evaluativă s-a 
desfăşurat astfel: Pentru comunicarea 
expresivă prin gesturi i s-a cerut fiecărui 
participant să efectueze semnul LSR 
corespunzător itemului indicat de către 
profesor, pentru comunicarea receptivă i 
s-a cerut identificarea semnului LSR în 
funcţie de gestul efectuat de evaluator, 
pentru comunicare expresivă prin 
simboluri s-a cerut elevului să utilizeze 
simbolul corespunzător unei sarcini date 
conform fişelor de evaluare pe baza 
simbolurilor grafice, iar pentru 
comunicare receptivă prin simboluri 
elevul a trebuit să selecteze dintr-un sir de 
3 simboluri diferite pe cel indicat de către 
evaluator.  

În acest studiu experimental s-a utilizat în 
intervenţie Programul Mâini care vorbesc, 
ce a fost creat special pentru acest studiu 
pe baza literaturii de specialitate plecând 
de la Makaton Core Vocabulary (Walker 
1980). Programul cuprinde 137 de itemi, 
organizaţi pe patru niveluri. Simbolurile 
utilizate ca bază vizuală în învăţare au fost 
selectate cu ajutorul softului PCS 
Boardmaker™ Plus! © Mayer-Johnson.  

Rezultate 
Pentru început s-a realizat analiza 
consistentei interne a itemilor cuprinşi în 
instrumentul de evaluare AMV 
(Assessment of Makaton Vocabulary. 
Consistenţa internă se referă la 
uniformitatea cu care itemii unui test 
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măsoară aceeaşi variabilă, fiind o condiţie 
prealabilă a calculului validităţii. Scorurile 
mari la consistenţa internă exprimă faptul 
că itemii corelează puternic între ei şi 
circumscriu una şi aceeaşi variabilă.  

Coeficienţii de consistenţă internă Alpha 
Cronbach ai subscalelor instrumentului 
AMV au avut valori după cum urmează: 
răspunsuri orale - preintervenţie: α =.98, 
răspunsuri gestuale – preintervenţie: α 
=.97, înţelegere a simbolurilor grafice – 
preintervenţie: α =.95, răspunsuri orale - 
postintervenţie: α =.98, răspunsuri 
gestuale – postintervenţie: α =.82, 
înţelegere a simbolurilor grafice – 
postintervenţie: α =.75, răspunsuri orale – 
follow-up: α =.98, răspunsuri gestuale – 
follow-up: α =.82, înţelegere a simbolurilor 
grafice – follow-up: α =.80. Analizând 
datele putem preciza că instrumentul de 
evaluare utilizat în acest studiu prezintă 
un grad mare de consistenţă internă.  

Pentru a testa eficienţa programului de 
intervenţie Mâini care vorbesc asupra 
abilităţilor ale copiilor cu surdocecitate / 
dizabilităţi senzoriale multiple, analiza de 
varianţă cu măsurători repetate s-a utilizat 
deoarece ne interesează diferenţa dintre 
abilităţile de comunicare evaluate în cele 
trei momente (pre-intervenţie, post-
intervenţie şi follow-up), în cadrul 
grupului de participanţi la studiu. ANOVA 
cu măsurători repetate a avut ca factori de 
variaţie etapele de evaluare preintervenţie, 
postintervenţie şi follow-up. Variabilele 
dependente au fost limbajul oral, LSR şi 
simboluri, precum şi configuraţiile de 
realizare a LSR (dreaptă, curbă şi mixtă). 
Pragul de semnificaţie statistică setat a 
fost.05.  

Mediile şi abaterile standard pentru 
variabilele dependente la nivel de pre-

intervenţie, post-intervenţie şi follow-up 
sunt prezentate în Tabelul 1, iar Figurile 1, 
2 şi 3 prezintă rezultatele evaluărilor din 
etapele pre-intervenţie, post-intervenţie şi 
follow-up a itemilor exprimaţi prin limbaj 
oral, LSR şi simboluri. 

Datele au fost prelucrate prin intermediul 
programului statistic SPSS, utilizând 
analiza de varianţă cu măsurători repetate 
deoarece ne-a interesat diferenţa dintre 
itemii evaluaţi în cele trei momente (pre-
intervenţie, post-intervenţie şi follow-up), 
în cadrul grupului de elevi cuprinşi în 
studiu.  

ANOVA cu măsurători repetate a relevat 
diferenţe semnificative între rezultatele 
înregistrate de către elevi la evaluările din 
etapele de preintervenţie, postintervenţie 
şi follow-up în ceea ce priveşte LSR. În 
acest caz rezultatele la testul Mauchly 
χ2(2) =.12, p <.05, iar F(1,6) = 155,98, p 
<.001, η²=.96 indică faptul că este încălcată 
condiţia sfericităţii şi ca urmare s-a aplicat 
corecţia Bonferoni. Analiza de contrast a 
relevat că există diferenţă între rezultatele 
elevilor la evaluarea din etapa de 
preintervenţie comparativ cu cea de 
follow-up: F(1,6) = 74,43, p <.001, η²=.93; de 
asemenea contrastele arată că există 
diferenţe între rezultatele evaluării 
elevilor în etapa de postintervenţie 
comparativ cu cele obţinute în etapa de 
follow-up: F(1,6) = 29,72, p <.01, η²=.83. 

De asemenea, ANOVA cu măsurători 
repetate evidenţiază diferenţe 
semnificative între rezultatele înregistrate 
de către elevi la evaluările din etapele de 
preintervenţie, postintervenţie şi follow-
up în ceea ce priveşte simbolurile. În acest 
caz rezultatele la testul Mauchly χ2(2) 
=.58, p >.05, iar F(1,6)=174,87, p <.001, 
η²=.97 indică asumarea sfericităţii. Analiza 
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de contrast arată că există diferenţă între 
rezultatele elevilor la evaluarea din etapa 
de preintervenţie comparativ cu cea de 
follow-up: F(1,6)=19,89, p <.01, η²=.77; de 
asemenea, contrastele relevă faptul că 
există diferenţe între rezultatele evaluării 
elevilor în etapa de postintervenţie 
comparativ cu cele obţinute în etapa de 
follow-up: F(1,6)=4,30, p <.05, η²=.42. 

În ceea ce priveşte limbajul oral, ANOVA 
cu măsurători repetate nu a relevat 
diferenţe semnificative între rezultatele 
înregistrate de către elevi la evaluările din 
etapele de preintervenţie, postintervenţie 
şi follow-up. În acest caz rezultatele la 
testul Mauchly χ2(2) = 20,47, p <.05, iar 

F(1,6)=10,63, p <.05, η²=.63 indică faptul că 
este încălcată condiţia sfericităţii şi ca 
urmare s-a aplicat corecţia Bonferoni. 
Analiza de contrast arată că nu există 
diferenţă semnificativă între rezultatele 
elevilor la evaluarea din etapa de 
preintervenţie comparativ cu cea de 
follow-up: F(1,6)=5,15, p >.05, η²=.46; de 
asemenea, contrastele arată că nu există 
diferenţe semnificative între rezultatele 
evaluării elevilor în etapa de 
postintervenţie comparativ cu cele 
obţinute în etapa de follow-up: F(1,6)=.30, 
p>.05, η²=.04. 

 

Tabelul 1: Statistici descriptive pentru variabilele dependente la nivel de pre-intervenţie, post-
intervenţie şi follow-up în funcţie de tipul de limbaj evaluat  

 Evaluare pre-
intervenţie 

Evaluare post-
intervenţie 

Evaluare follow-up 

Variabile 
dependente 

 M  AS   M  AS   M  AS  

Limbaj oral 15.14 17.72 23.71 17.72 23.43 17.11 

LSR 8.57 10.77 40.71 4.34 36.28 5.50 

Simboluri grafice 28.71 11.77 43.43 3.26 39.00 8.16 

 
Legendă: Serie 1 – pre-intervenţie, Serie 2 – post-intervenţie, Serie 3 – follow-up 
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Legendă: Serie 1 – pre-intervenţie, Serie 2 – post-intervenţie, Serie 3 – follow-up 
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Mediile şi abaterile standard pentru 
variabilele dependente exprimate prin 
configuraţiile drepte, curbe şi mixte la 
nivel de pre-intervenţie, post-intervenţie 
şi follow-up sunt prezentate în Tabelul 2, 
iar Figurile 4, 5 şi 6 prezintă rezultatele 
evaluărilor din etapele pre-intervenţie, 
post-intervenţie şi follow-up a LSR în 
funcţie de configuraţia evaluată.  

ANOVA cu măsurători repetate a relevat 
diferenţe semnificative între rezultatele 
înregistrate de către elevi la evaluările din 
etapele de preintervenţie, postintervenţie 
şi follow-up în ceea ce priveşte semnele 
gestuale efectuate cu configuraţie dreaptă. 
În acest caz rezultatele la testul Mauchly 
χ2(2) =.25, p <.05, iar F(1,6)=130,12, p <.001 
indică faptul că este încălcată condiţia 
sfericităţii şi ca urmare s-a aplicat corecţia 
Bonferoni. Analiza de contrast arată că 
există diferenţă între rezultatele elevilor la 
evaluarea din etapa de preintervenţie 
comparativ cu cea de follow-up: 
F(1,6)=21,84, p <.01, η²=.78; de asemenea, 
contrastele arată că existe diferenţe între 
rezultatele evaluării elevilor în etapa de 
postintervenţie comparativ cu cele 
obţinute în etapa de follow-up: 
F(1,6)=7,08, p <.05, η²=.54.  

ANOVA cu măsurători repetate a relevat 
diferenţe semnificative între rezultatele 
înregistrate de către elevi la evaluările din 
etapele de preintervenţie, postintervenţie 
şi follow-up în ceea ce priveşte semnele 

gestuale realizate cu configuraţie curbă. În 
acest caz rezultatele la testul Mauchly 
χ2(2) =.25, p <.05, iar F(1,6)=95,26, p <.001 
indică faptul că este încălcată condiţia 
sfericităţii şi ca urmare s-a aplicat corecţia 
Bonferoni. Analiza de contrast arată că 
există diferenţă între rezultatele elevilor la 
evaluarea din etapa de preintervenţie 
comparativ cu cea de follow-up: 
F(1,6)=55,33, p <.001, η²=.90; de asemenea, 
contrastele arată că existe diferenţe între 
rezultatele evaluării elevilor în etapa de 
postintervenţie comparativ cu cele 
obţinute în etapa de follow-up: 
F(1,6)=13,34, p <.01, η²=.69. 

ANOVA cu măsurători repetate a relevat 
diferenţe semnificative între rezultatele 
înregistrate de către elevi la evaluările din 
etapele de preintervenţie, postintervenţie 
şi follow-up în ceea ce priveşte semnele 
gestuale realizate cu configuraţie mixtă. În 
acest caz rezultatele la testul Mauchly 
χ2(2) =.80, p >.05, iar F(1,6)=97,86, p <.001 
indică asumarea sfericităţii. Analiza de 
contrast arată că există diferenţă între 
rezultatele elevilor la evaluarea din etapa 
de preintervenţie comparativ cu cea de 
follow-up: F(1,6)=86,88, p <.001, η²=.93; de 
asemenea, contrastele arată că existe 
diferenţe între rezultatele evaluării 
elevilor în etapa de postintervenţie 
comparativ cu cele obţinute în etapa de 
follow-up: F(1,6)=14,00, p <.01, η²=.70. 

Tabelul 2: Statistici descriptive pentru variabilele dependente la nivel de pre-intervenţie, 
post-intervenţie şi follow-up în funcţie de configuraţia evaluată.  

 Evaluare pre-
intervenţie 

Evaluare post-
intervenţie 

Evaluare follow-up 

Variabile dependente  M  AS   M  AS   M  AS  

Configuraţie dreaptă a 
semnelor LSR 

4.28 5.25 15.86 1.86 14.14 3.39 
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Configuraţie curbă a 
semnelor LSR 

3.28 4.11 13.00 2.08 11.14 2.19 

Configuraţie mixtă a 
semnelor LSR 

1.86 2.99 11.43 1.40 9.43 2.23 
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Legendă: Serie 1 – preintervenţie, Serie 2 – postintervenţie, Serie 3 

Pentru analiza datelor obţinute prin 
evaluarea fiecărui nivel al programului din 
perspectiva comunicării expresive şi 
respectiv a comunicării receptive, am 
folosit testul t pentru eşantioane 
independente, iar pentru calcularea 
mărimii efectului am folosit indicatorul d 
a lui Cohen. Pragul de semnificaţie 
statistică setat a fost.05. Variabilele 
dependente au fost categoriile gramaticale 
în care se încadrează semnele LSR: verbe, 
substantive, pronume, adjective, adverbe, 
prepoziţii şi configuraţiile mâinii cu care 
se efectuează semnele LSR (dreaptă, curbă 
sau mixtă).  

Testul t pentru eşantioane independente 
între comunicarea expresivă şi 
comunicarea receptivă nu a relevat 
diferenţe semnificative la nivelul 1 şi 3 ale 
programului de intervenţie între 
rezultatele la evaluarea semnelor LSR din 
perspectiva comunicării expresive şi 
respectiv a comunicării receptive.  

În cazul nivelului 2 s-a înregistrat o 
singură diferenţă semnificativă între 
comunicarea expresivă şi comunicarea 
receptivă în cazul semnelor LSR cu 
configuraţie curbă: t(6) = 2.44, p <.05, d 
=.92. 

În cazul nivelului 4 din cadrul 
programului Mâini care vorbesc, testul t a 
relevat diferenţe semnificative între 
comunicarea expresivă şi comunicarea 
receptivă în cazul substantivelor 
exprimate prin LSR: t(6) = 2.80, p <.05, d = 
1.06; în cazul verbelor exprimate prin LSR: 
t(6) = 3.17, p <.05, d = 1.19; în cazul 
prepoziţiilor exprimate prin LSR: t(6) = 
3.67, p <.01, d = 1.38; în cazul semnelor LSR 
cu configuraţie dreaptă: t(6) = 4.27, p <.01, 
d = 1.61; în cazul semnelor LSR cu 
configuraţie mixtă: t(6) = 3.01, p <.05, d = 
1.14; în cazul verbelor exprimate prin 
simboluri: t(6) = 2.54, p <.05, d =.96. 

Un alt aspect care ne-a interesat a vizat 
măsura în care se poate pune în evidenţă 
existenţa unor corelaţii între comunicarea 
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expresivă şi comunicarea receptivă. În 
cadrul nivelului 2 s-au înregistrat corelaţii 
pozitive între comunicarea expresivă şi 
receptivă în cazul substantivelor 
exprimate prin semne LSR: r =.80, p <.05 şi 
adjectivelor exprimate prin semne LSR: r = 
82, p <.05.  

În cadrul nivelului 3 s-au înregistrat 
corelaţii pozitive între comunicarea 
expresivă şi receptivă în cazul verbelor 
exprimate prin LSR: r =.87, p <.05 şi 
expresiilor exprimate prin LSR: r = 87, p 
<.05; tot la acest nivel s-au înregistrat 
corelaţii între comunicarea expresivă şi 
comunicarea receptivă în cazul 
substantivelor exprimate prin simboluri: r 
=.87, p <.01, verbelor exprimate prin 
simboluri: r =.88, p <.01 si a expresiilor 
exprimate prin simboluri: r =.79, p <.05. 

Se observă că cele mai multe corelaţii 
semnificative se înregistrează la nivelul 4 
unde comunicarea expresivă corelează cu 
comunicarea receptivă în cazul 
substantivelor exprimate prin LSR: r =.76, 
p <.05; verbelor exprimate prin LSR: r =.98, 
p <.001; pronumelor exprimate prin LSR: r 
=.88, p <.01; prepoziţiilor exprimate prin 
LSR: r =.81, p <.05; configuraţiei drepte a 
semnelor LSR: r =.78, p <.05; configuraţiei 
curbe a semnelor LSR: r =.96, p <.001; 
configuraţiei mixte a semnelor LSR: r =.97, 
p <.001; tot la acest nivel s-au înregistrat 
corelaţii pozitive între comunicarea 
expresivă şi comunicarea receptivă în 
cazul substantivelor exprimate prin 
simboluri: r =.89, p <.01; verbelor 
exprimate prin simboluri: r =.99, p <.001; 
pronumelor exprimate prin simboluri: r 
=.98, p <.001; prepoziţiilor exprimate prin 
simboluri: r =.85, p <.01. 

 

Discuţii 
Scopul acestui studiu a fost acela de a 
investiga eficacitatea programului de 
intervenție privind abilităţile de 
comunicare: Mâini care vorbesc, bazat pe 
semne LSR şi simboluri utilizate în cazul 
elevilor cu surdocecitate / dizabilităţi 
multiple.  

Datele au evidenţiat faptul că programul 
de intervenţie adresat elevilor cu 
surdocecitate / dizabilităţi multiple s-a 
dovedit eficient. Rezultatele arată că 
programul Mâini care vorbesc a 
îmbunătăţit semnificativ comunicarea 
expresivă şi receptivă prin LSR şi simboluri 
la copiii cu surdocecitate / dizabilităţi 
multiple mai ales în faza de post-
intervenţie. Mărimile efectelor 
intervenţiei asupra variabilelor raportate 
au fost de nivel mare, ceea ce înseamnă că 
acest tip de intervenţie a avut un efect 
puternic în ceea ce priveşte dezvoltarea 
comunicării expresive şi receptive.  

Aşadar, se observă efecte pozitive evidente 
ale programului de intervenţie Mâini care 
vorbesc, în sensul că există diferenţe 
semnificative între etapa de pre-
intervenţie, post-intervenţie şi follow-up 
la nivelul LSR şi simbolurilor grafice 
achiziţionate de către elevi. În cazul 
limbajului oral nu s-au înregistrat 
diferenţe semnificative între etapa de pre-
intervenţie, post-intervenţie şi follow-up; 
acest fapt poate fi cauzat pe de o parte de 
faptul că stimularea limbajului oral nu a 
fost un obiectiv al acestui program de 
intervenţie, pe de altă parte aceste 
rezultate ar putea fi determinate de faptul 
că toţi elevii prezentau tulburări de limbaj 
şi în perioada scurtă de timp în care s-a 
derulat programul de intervenţie nu s-au 
folosit strategii adresate acestui aspect. 
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Progresul pe care l-a determinat 
implementarea programului de 
intervenţie este evident mai ales între 
etapa de pre-intervenţie şi post-
intervenţie, în cazul etapei de follow-up 
înregistrându-se un mic regres. 
Rezultatele obţinute de noi în acest studiu 
confirmă încă o dată acest pattern pus în 
evidenţă şi de către Stillman şi Battle 
(1986). 

Rezultatele obţinute la analiza nivelurilor 
programului Mâini care vorbesc au indicat 
diferenţe semnificative între comunicarea 
expresivă şi comunicarea receptivă în 
special la nivelul 2 şi 4 în sensul că s-au 
înregistrat rezultate mai bune ale elevilor 
la evaluarea comunicării receptive. 
Indicatorul d a lui Cohen indică mărimi 
foarte mari ale efectului, elevii au dat 
dovada de o abilitate de comunicare 
receptivă mai bună decât cea expresivă la 
nivelul LSR şi a simbolurilor grafice.  

Rezultatele studiului confirmă datele 
obţinute de către Rowland şi Stremel-
Campbell (1987) care au subliniat faptul că 
în general în cazul copiilor cu 
surdocecitate şi a celor cu dizabilităţi 
multiple aspectele lingvistice legate de 
comunicarea receptivă sunt mai 
dezvoltate decât cele incluse în sistemele 
de comunicare expresive.  

În concluzie putem formula următoarele 
aspecte ale eficienţei programul Mâini 
care vorbesc aplicat elevilor cu 
surdocecitate / dizabilităţi senzoriale 
multiple pentru dezvoltarea abilităţilor de 
comunicare: (1) este printre primele studii 
realizate în România pentru 
implementarea unui program de 
intervenţie adresat elevilor cu 
surdocecitate / dizabilităţi senzoriale 
multiple realizat în scopul dezvoltarea 

abilităţilor de comunicare; (2) rezultatele 
pe termen scurt (dupa încheierea 
programului) susţin eficienţa acestuia 
asupra comunicării expresive şi receptive 
prin semne gestuale şi simboluri grafice; 
(3) rezultatele pe termen mai lung (după 
încheierea programului) menţin efectele 
pentru unele dintre variabilele.  
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Utilizarea stimulării orofaciale în cazul diplegiei spastice– studiu de caz 

Fotinica GLIGA 1  

Abstract 

The aim of this paper is to present an intervention program for a child with Spastic Diplegia as a form of Cerebral 
Palsy. This diagnosis is associated with prematurity and low birth weight. Most of the children affected by this 
disease have periventricular leukoma, which means an impairment of the white matter of the brain. Frequently these 
children have visual and / or hearing impairment, swallowing and chewing disorders as well as communication and 
language disorders and 2/3 of them have intellectual delay. Expressive language in children with spastic diplegia, 
as in other cases of cerebral palsy, is affected by problems of breathing, resonance and the limitation of the possibility 
of articulation associated with poor motor control and muscle weakness. The case study present an intervention 
program based on orofacial stimulation (the Morales technique), considering their neuromotor impairment, together 
with the classic speech therapy intervention, the purpose being the development of phonoarticulation and the verbal 
communication. There were positive results after one year of intervention. The program has to continue with higher 
frequency for developing speech and communication 

Keywords: spastic diplegia, cerebral palsy, orofacial stimulation, speech and language 
development 

Prezentare generală. Paralizia Cerebrală. 
Diplegia Spastică 
Paralizia Cerebrală (PC) este cauzată de o 
leziune neurologică și boala trebuie văzută 
ca una ce se poate schimba în timp dar nu 
progresivă (Laughton, 2004). Leziunea 
cerebrală se poate produce înainte, în 
timpul nașterii sau chiar la câțiva ani după 
naștere (Horadron & Ciobanu, 2013). Una 
dintre cauzele PC este afectarea la nivelul 
SNC (Sistemul Nervos Central), dar există 
risc crescut de PC și în cazul nașterii 
premature. De multe ori cauza bolii nu 
este cunoscută. 

Există mai multe tipuri de PC funcție de 
aspectul clinic: 

− hipotonică, 
− diskinetică, 
− ataxică, 
− mixtă. 

În funcție de care și câte membre sunt 
afectate PC se numește: tetraplegie, 
hemiplegie, diplegie. Această boală care 
produce dizabilitate poate fi: minimă, 

ușoară, moderată și severă, situații în care 
posibilitatea de mișcare variază de la a fi 
limitată la acțiune voluntară intenționată 
mică. Problemele asociate sau 
complicațiile care pot apărea sunt: 
epilepsie, întârziere intelectuală, 
întârziere de limbaj, tulburări de vorbire, 
dizabilitate auditivă sau vizuală, probleme 
de alimentație, reflux gastro-esofagian, 
complicații ortopedice, carii dentare, etc. 
Intervenția trebuie să conțină ședințe de 
fizioterapie, logopedie (se utilizează și 
modalități augmentative și alternative de 
comunicare), terapie ocupațională. 
Prevalența PC este de 2.5 la 1000 de 
nașteri. 

PC trebuie văzută ca o boală umbrelă care 
afectează aproximativ 100 000 persoane 
sub 18 ani în SUA (Katz, 2003). Un sfert 
dintre persoanele afectate de PC în Franța 
și Anglia nu pot să meargă, o treime având 
întârziere intelectuală. Speranța de viață a 
persoanelor cu PC, în Finlanda spre 
exemplu, a crescut datorită creșterii 
calității îngrijirii, mai ales la cei cu afectare 
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ușoară sau moderată; la cei cu afectare 
severă sau profundă speranța de viață a 
scăzut cu 19-35% (Patja et al., 2000). 

Copiii care beneficiază de intervenție 
timpurie și intervenție kinetica continuă 
(kinetoterapie) au șansă de dezvoltare 
neuromotorie normală și de integrare în 
societate (Horadron & Ciobanu, 2013). PC 
este clasificată în categoria tulburărilor de 
dezvoltare și este o tulburare de mișcare și 
postură. Forma spastică a PC este cea mai 
des întâlnită afectând 70-80% dintre copiii 
cu această boală. 

Caracteristic copiilor cu PC (Almasri et al. 
2011) sunt: probleme de comunicare și 
vorbire, de motricitate grosieră (Palisano 
et al., 2010), participare socială și 
comportament adaptativ, ele variind, sau 
nu, cu vârsta copilului. Nevoile familiilor 
cu PC sunt influențate de statutul socio-
economic, de găsirea unui echilibru în 
interiorul familiei, de relațiile sociale pe 
care aceasta le întreține și de integrarea 
socială. Important este ca intervenția să fie 
centrată pe familie și să fie individualizată. 

Familiile copiilor cu PC, ca și toate 
celelalte familii ale copiilor cu diverse 
dizabilități, au o serie de nevoi rezultate 
din impactul pe care boala copilului îl are 
asupra stabilității familiei și a modului în 
care aceasta gestionează situația existentă. 
Bailey & Simeonsson (1988) au conceput 
un instrument, “The Family Needs 
Survey”, cu ajutorul căruia pot fi evaluate, 
prin intermediul celor 35 întrebări, nevoile 
familiilor copiilor cu dizabilități în șase 
domenii: informații, sprijin, explicații date 
altora, servicii comunitare, nevoi 
financiare și funcționarea familiei (Bailey 
& Blasco, 1990). Scopul identificării 
nevoilor familiilor ce au copii cu 
dizabilități este oferirea unor servicii 

individualizate care să conducă la 
creșterea calității vieții acestora. Scopul 
chestionarului nu este de a vedea în 
părinți niște persoane incompetente și 
care au multitudine de nevoi și formatul 
său poate fi adaptat pentru ca familiile să 
vadă în el partea pozitivă a lucrurilor, 
adică dorința de comunicare cu 
profesioniștii care, primind informații 
despre nevoile lor, să poată găsi acele 
strategii ce conduc la sprijinirea acestor 
familii. 

În majoritatea cercetărilor făcute cu 
scopul evaluării nevoilor părinților care au 
copii cu PC rezultatul este același: 
intervenția să fie individualizată și promtă 
din partea specialiștilor. Obiectivul 
studiului realizat de Nitta et al., 2005, este 
de a clarifica relația dintre dizabilitățile 
școlarilor cu PC și nevoile mamelor 
acestora (au participat la studiu 297 
mame). Folosind The Family Needs 
Survey, două dintre direcții rezultă a fi 
foarte importante și anume: nevoia de 
sprijin și servicii comunitare. Sprijinul 
social este așteptat din partea familiei și 
prietenilor sub forma comunicării directe, 
a discuțiilor cu specialiștii care le-ar fi de 
mare ajutor și care ar contribui la 
menținerea sănătății mintale a mamelor. 
Cea de a două direcție evidențiată, și 
anume cea a serviciilor comunitare, ar 
avea ca explicație insuficienta atenție 
acordată familiilor copiilor cu dizabilități 
de către serviciile medicale și de îngrijire. 
Studiul citat a evidențiat multitudinea de 
nevoi ale mamelor copiilor cu PC, nevoi 
care sunt în directă relație cu gradul 
dizabilității copilului. 

Hendriks et al., (2000) au studiat nevoia 
de servicii pentru părinții copiilor mici din 
Olanda cu dizabilitate motorie sau 
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multiplă înscriși în clase terapeutice 
(aflate în centre de reabilitare). 
Chestionarul The Family Needs Survey, 
adaptat ca formă și conținut, a fost aplicat 
unui număr de 81 familii ale copiilor mici 
cu dizabilitate motorie sau multiplă din 16 
centre de reabilitare. Dizabilitățile copiilor 
au fost de la PC, la spina bifida, retard 
psihomotor și a fost evaluată severitatea 
bolii (valoarea a fost calculată ca suma 
dintre nivelul locomotiei și coordonarea 
motorie fină). S-au evaluat răspunsurile 
atât ale mamelor, cât și ale taților (a fost 
aplicat testul t pentru eșantioane 
pereche). Diferențe semnificative au fost 
obținute pentru patru din cei 33 de itemi. 
Mamele simt o mai mare nevoie de sprijin 
pentru a găsi explicații față de ceilalți în 
legătură cu dizabilitatea copilului și 
pentru a accepta ele însele respectiva 
dizabilitate, în schimb tații simt mai mare 
nevoie să fie ajutați cu informații privind 
modul în care trebuie să vorbească cu 
copiii lor și cum să integreze terapia în 
activitățile zilnice. Coroborând rezultatele 
studiilor analizate privind nevoile 
părinților copiilor cu PC, se poate afirma 
că există mare nevoie de informații privind 
diagnosticul copilului, participarea la viața 
socială, “respite” și sprijin social, și toate 
aceste nevoi depind de gradul dizabilității 
și de natura PC (Hendriks et al., 2000). În 
cazul PC fiind vorba de o varietate de 
tulburări motorii și de o serie de afectări 
asociate, apar diferențe marcante față de 
alte dizabilități de dezvoltare. Prin 
creșterea și maturizarea copilului cu PC 
familia trebuie să găsească resursele 
necesare pentru a se adapta modificării 
nevoilor sale. De aceea serviciile sociale și 
de îngrijire trebuie să adapteze planurile 
de intervenție pentru situațiile concrete 
ale momentului. Fiecare familie cu un 

copil cu PC este unică așa cum este și 
copilul afectat de această boală.  

Una dintre formele de PC este diplegia 
spastică. Diplegia spastică este asociată cu 
prematuritatea și greutatea mică la 
naștere. Majoritatea copiilor afectați de 
această boală, prezintă leucomacie 
periventriculară care înseamnă o afectare 
a substanței albe a creierului. Copiii 
diplegici au afectate în special membrele 
inferioare. Frecvent acești copii au 
dizabilitate vizuală și/sau auditivă, 
tulburări de deglutitie și masticație cât și 
tulburări de comunicare și limbaj. De 
asemenea în aproximativ 2/3 dintre cazuri 
este prezentă întârzierea intelectuală. La 
acești copii dezvoltarea preverbala este 
afectată deoarece le este de cele mai multe 
ori inaccesibilă în primele etape ale vieții 
experiența tactil-kinestezică a organelor 
de articulație. Mijloacele de comunicare 
mimico-expresive apar și ele mai târziu 
decât la copilul tipic, ceea ce creează 
aparența de indiferență a copilului de 
participare în comunicare. Limbajul 
expresiv la copiii cu diplegie spastică, ca și 
în celelalte cazuri de paralizie cerebrală, 
este afectat de problemele de respirație, 
rezonanță și limitarea posibilității de 
articulare asociată cu slabul control motor 
și slăbiciunea musculară. Acești copii 
folosesc multă vreme vocalele, comparativ 
cu copiii tipici, pentru că în pronunțarea 
lor este nevoie de un tonus muscular 
redus. De asemenea, în momentul în care 
încep să vorbească, folosesc mai mult 
cuvinte monosilabice decât plurisilabice, 
datorită problemelor lor de respirație și 
articulatorii. 

Intervenția logopedică este recomandată 
de timpuriu în cazul copiilor cu diagnostic 
de paralizie cerebrală, având în vedere 



RRTTLC 2020 
 

 

45 

afectarea neuromotorie a acestora, în 
programul de recuperare este necesar să se 
includă mobilizarea orofacială, ca 
intervenție specifică terapiei de 
comunicare și limbaj. 

Studiu de caz 
Date de identificare  
M. – s-a născut în septembrie 2013 (vârsta 
actuală V=6a 3l; studiul de caz se referă la 
interventie pe o perioada de un an după 
evaluarea inițială); nașterea a fost 
prematură.  

În timpul sarcinii, la 24 săptămâni, mama 
a suportat un serclaj. Controlul medical 
imediat efectuat nou născutului a 
constatat lipsa esofagului. A fot operată de 
urgență imediat după naștere și la 5 luni, 
în Germania, unde s-a realizat protezarea 
și refacerea legăturii esofag-stomac. La 
naștere nu a fost făcut niciun control 
neurologic, ci apoi a fost realizat în 
Germania (RMN) și s-au constatat leziuni 
cerebrale, afectată fiind substanță albă a 
creierului.  

Diagnosticul medical:  
− Paralizie cerebrală – diplegie spastică 

cu deficit motor grav 
− Atrezie esofagiană operată 
− Tulburări de vedere (retinopatie) 
− Întârziere psihică 

Fetiță provine dintr-o familie destrămată, 
mama fiind singurul intretinator și 
asistent personal. M. a fost luată în 
evidență unui centru de îngrijire paleativă 
în anul 2018, diagnosticul ei medical fiind 
unul de boală limitatoare de viață. La 
solicitarea mamei s-a făcut și o evaluare 
logopedică, fetița neputând la acel 
moment să emită sunete ale vorbirii, 
utilizând gestul pentru solicitări. 

Examenul somatic și funcțional 
 M. are afectate picioarele, conform 
diagnosticului medical, mâinile putând să 
le folosească din punct de vedere al 
motricității grosiere, cu afectare a 
motricității fine. Stă în șezut, se 
deplasează cu rapiditate de-a bușilea. Se 
ridică în poziție verticală la marginea 
patului sau atunci când întâlnește un 
obiect pe care se poate sprijini (masă). 
Fața este bine dezvoltată, are o ușoară 
macroglosie, dentiția este specifică vârstei, 
gura este aproape permanent 
întredeschisă, prezintă vegetații adenoide 
care împiedică inspirul nazal. Din punct 
de vedere funcțional prezintă deficit al 
motricității linguale și labiale cât și 
respiratoriu. Respirația se face în special 
pe gură.  

Evaluarea inițială 
Pentru evaluarea inițială psihomotorie a 
fost folosită scala Portage. 

La vârstă de 4a 5l (2018) rezultatele 
obținute au fost următoarele: 

Socializare: îmbrățișează persoane 
cunoscute, răspunde la propriul nume, 
manipulează jucării sau obiecte pe care le 
oferă și adultului dar nu acceptă absența 
mamei, nu salută copiii, nu împarte 
obiecte sau hrană când i se cere.  

Verbalizare: nu repetă sunete emise de 
alte persoane, nu repetă silabe, execută 
comenzi simple, nu cere decât prin 
indicare cu mâna, nu încetează activitatea 
atunci când i se spune NU decât atunci 
când se insistă foarte mult, nu răspunde cu 
DA sau NU, emite sunete care s-ar 
asemăna cu cuvântul “mama”. 
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Autoservire: mănâncă alimente lichide (cu 
biberonul), nu bea din ceașcă, nu se 
hrănește singură. 

Cognitiv: face un tren din trei cuburi și 
apoi îl împinge, bate din palme la cerere, 
transferă obiecte dintr-o mâna în alta, 
mâzgălește cu creionul, poate indica 
anumite părți ale corpului, scoate și 
introduce obiecte într-un container. 

Motricitate: merge de-a bușilea, nu poate 
merge în picioare, bate din palme, 
introduce și scoate piese dintr-un 
container, face semne cu creionul, 
manevrează plastilină cu ajutor. 

Nivelul de dezvoltare ar fi în jurul vârstei 
de 1 an. 

Evaluarea abilităților de comunicare a fost 
realizată cu scala Communication Matrix 
pentru limba română. S-a realizat interviu 
cu mama coroborat cu observația asupra 
dezvoltării copilului. Astfel M. ar fi la 
nivelul III – Comunicare neconvențională 
(6-12 luni). 

După aplicarea scalelor menționate și în 
urma observațiilor sistematice făcute, se 
poate spune că M. are întârzieri în 
dezvoltare pe toate ariile evaluate, vârsta 
de dezvoltare fiind mult sub vârsta sa 
cronologică. 

Chiar dacă specificul îngrijirii paliative 
este în special de control al durerii și 
intervenție în domeniul socializării, 
confortului psihologic, relaxare, calitate a 
vieții, în cadrul centrului care a luat-o în 
evidență există o secție de pediatrie care 
oferă copiilor intervenție 
multidisciplinară: medicală, kinetoterapie, 
intervenție psihoeducationala și 
logopedie, terapie ocupațională, suport 
psihologic și spiritual. 

Obiectivele programului de intervenție 
logopedică  

Pe parcursul unui an, din momentul 
evaluării inițiale a cazului, principalele 
obiective propuse, din punct de vedere al 
intervenției logopedice, vor fi preyentate 
în continuare. 

Dezvoltarea și îmbunătățirea mișcărilor 
aparatului fonoarticulator și a motricității 
generale 

Tehnică folosită a fost în prima faza cea a 
masajului orofacial. Folosind punctele 
motorii indicate de Morales (la nivelul 
nasului, ochilor, comisurilor bucale, 
bărbiei, planșeului bucal) (Bodea-
Hațegan, 2016), s-a efectuat masajul 
frunții, zona ochilor, zona nasului, cu 
insistență asupra musculaturii la nivelul 
obrajilor și maxilarului cât și la nivelul 
gurii. Folosind mănușa medicală, s-a 
efectuat masaj intrabucal cât și a 
mușchilor buccinatori. Pentru stimularea 
limbii a fost folosită spatula, lovind ușor 
marginile limbii dinspre partea 
posterioară spre partea anterioară, 
punctând în final vârful limbii. S-a 
îmbunătățit astfel tonusul muscular. 
Exercițiile pentru motricitatea generală au 
cuprins: mișcări ale gâtului și rotirea 
capului, mișcări ale brațelor, palmelor 
(imitare cântat la pian, închidere-
deschidere pumn), executate după 
modelul logopedului și după programul 
computerizat Timlogo (atunci când a 
apărut). Pentru îmbunătățirea mișcărilor 
aparatului fonoarticulator a fost utilizată 
și antrenarea motorie clasică (exerciții 
pentru buze, limbă, văl palatin) care sunt 
incluse în mobilizarea orofacială ca terapie 
articulatorie și fonologică.  
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Educarea respirației verbale și nonverbale  

A fost urmărită realizarea echilibrului 
inspir-expir, mărirea capacității 
respiratorii, obținerea unei respirații mai 
lungi fără efort, obținerea unui ritm 
respirator. Au fost utilizate exerciții de: 
menținerea fulgilor sau a bucătelelor de 
șervețel în aer, suflatul în lumânare, 
suflatul balonaselor de săpun, suflatul în 
morișcă, mirositul florilor sau sticlutei cu 
parfum, menținerea timp de 3-5 secunde a 
inspirului și apoi expir prelungit, inspirație 
pe gură/nas și expirație pe nas/gură, 
prelungirea expirului față de inspir.  

Formarea și dezvoltarea auzului fonematic 
prin educarea distingerii și diferențierii 
sunetelor și cuvintelor, educarea pronunției 
corecte și ritmice. 

S-a început cu pronunțarea vocalelor, pe 
expir, (prelung, sacadat) și a unor grupuri 
de vocale. Prima reușită în plan verbal a 
fost cea al pronunțării după model a 
vocalei “a”. Atât de mult i-a plăcut acest 
lucru încât, în fiecare zi a internării, arăta 
că-și dorește să vină la “a”! Au urmat 
consoanele, consoane urmate de vocale 
(silabe), multe dintre aceste exerciții sub 
formă de cântec pentru a mări plăcerea 
participării la aceste ședințe de 
intervenție. La început a fost consoană 
“m”, urmată de “p” și “b”. Progresele erau 
destul de mici dar constante. A fost 
folosită atât exemplificarea în oglindă 
logopedică dar și exemplele din programul 
Timlogo (atunci când a apărut) învățând-
o articularea corectă. S-a continuat cu 
onomatopee, silabe directe și inverse, 
logatomi, cuvinte monosilabice, 
înlocuirea unei consoane cu altă în silabe 
și cuvinte scurte. La finalul intervenției 
fetiță era în faza automatizării 
consoanelor t și d. 

Dezvoltarea volumului vocabularului și 
creșterea inteligibilitatii vorbirii 

A fost urmărită dezvoltarea atât a 
limbajului receptive, cât și expresiv. Fetița 
înțelege mult mai multe cuvinte decât 
poate exprima, răspunde la comenzi, și-a 
mărit timpul de rămânere în sarcină. 
Vocabularul ei a devenit funcțional în 
sensul folosirii unor cuvinte care solicită 
începerea sau încheierea unei acțiuni. 
Poate spune acum: “haide”, “gata” pe lângă 
alte cuvinte: mama, papa, apă, pa-pa, piu, 
baba, miau, etc. Vorbirea a crescut în 
inteligibilitate și se bucură când vede că 
poate comunica cu cei din jurul său. Fiind 
un copil sociabil, participă la activități cu 
alți copii și adulți. 

În urmă aplicării planului de intervenție 
timp de un an, cu precizarea că 
intervențiile au fost făcute intensiv (zilnic) 
pe perioada internărilor care s-au repetat 
la interval de aproximativ 3 luni, evoluția 
este una pozitivă. Se remarcă, prin 
repetarea evaluării cu scala Portage, o 
creștere a nivelului Socializării la 2a 4l, 
Cognitiv la 2a 8l, Autoservirea, Limbajul și 
Motricitatea având o creștere mai mică 
între 4 și 6 luni. De asemenea, reevaluând 
cu ajutorul scalei Communication Matrix, 
s-a constatat că M. se află la nivelul IV – 
Comunicare convențională (12-18 luni), 
constatare în concordanță cu rezultatele 
obținute cu scala Portage.  

Concluzie 
În urmă aplicării planului de intervenție 
individualizat se constată o îmbunătățire a 
achizițiilor, mai ales în sfera socializării și 
cogniției, dar cu rezultate îmbucurătoare 
în sfera limbajului, autoservirii și 
motricității. Important este ca intervenția 
să continue, cu o frecvență mai mare decât 
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cea raportată în prezentul studiu, pentru 
dezvoltarea comunicării verbale atât pe 
segmentul suprasegmental (ritm, accent, 
intonație), cât și segmental (vocale și 
consoane).  

Toate aceste lucruri vor contribui la 
creșterea nivelului atenției, 
intenționalității spre comunicare și 
creșterii timpului de rămânere în sarcină. 

 Micșorarea decalajului dintre vârsta 
cronologică și cea mentală în sfera 
limbajului, chiar dacă nu a avut o creștere 
semnificativă, reprezintă un câștig care va 
contribui la incluziunea educațională a 
fetiței în grădiniță și apoi în școală. 
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Dezvoltarea limbajului: procese cognitive implicate, evaluare şi intervenţii 
educative  

Vasile Radu PREDA 1 

Abstract 

The development of language: cognitive processes involved, assessment and educative interventions. This study 
is an interdisciplinary approach for development of language and learning strategies, based on the 
constructivist theory, linguistic theory and differential pedagogy. For language development is necessary: a) a 
good assessment of language with psychological procedures, methods and instruments; b) early stimulations 
of the linguistic abilities (phonological and phonemic awareness, phonological segmentation, verbal memory) 
and of oral, reading and writing communication with speech-therapy methods and educative personalized 
programs. 

Keywords: language, linguistic abilities, early interventions, language stimulations, 
speech-therapy methods, cognitive education, personalized programs 

 

Subsistemele limbajului verbal 
Limbajul verbal are o structură complexă. 
Subsistemele limbajului dispun de o 
oarecare autonomie în raport cu altele, 
fapt demonstrat de teoriile privind 
modularitatea neurofuncţională a 
limbajului şi atestat de disociaţiile 
observate în patologiile limbajului, în 
special în disfaziile de dezvoltare şi 
genetice (Rondal, 1999, 2001). Deci, 
limbajul verbal este produsul integrării 
mai multor componente sau subsisteme. 

Nivelul fonologic – regrupează sunetele 
proprii unei anumite limbi; 

Nivelul morfo-lexicologic – cuprinde 
elementele lexicale sau cuvintele limbii, 
constituind lexicul sau vocabularul 
(“dicţionarul mintal”, care nu este în mod 
natural organizat în ordine alfabetică; 
“dicţionarul mintal” variază de la o 
persoană la ata, după vârstă, nivelul 
inteligenţei generale şi verbale, nivel 
cultural, profesiune etc.);  

Nivelul morfo-sintactic se referă la 
realizarea structurilor complexe ale 
sensurilor, sub forma secvenţelor 
organizate ale expresiilor verbale în 
propoziţii şi fraze; 

Nivelul pragmatic – regrupează o serie de 
subfuncţii prin care persoana acţionează 
asupra interlocutorului sau influenţează 
interlocutorul; 

Nivelul discursului – în sensul de enunţ 
superior, referitor la mărimea frazei şi 
considerat din punctul de vedere al 
organizării sale informaţionale. 

După opinia lui Rondal (2001), aspectele 
limbajului pot fi repartizate în trei 
categorii: a) computaţionale; b) 
conceptuale (semnatice) şi c) socio-
informaţionale, acestea din urmă 
regrupând reglările pragmatice şi 
organizarea informaţională a limbajului la 
nivelul macrostructurilor discursive. 

Limbajul verbal este un sistem dinamic, în 
continuă dezvoltare, în care pe măsură ce 
legăturile dintre cuvinte se automatizează 
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iar câmpurile lingvistice se sistematizează, 
se îmbogăţesc şi se consolidează, în 
aceeaşi măsură şi operaţiile gândirii se 
dezvoltă mai uşor şi devin mai eficiente, 
permiţând copilului să observe esenţa 
fenomenelor. Limbajul şi gândirea se 
dezvoltă în strânsă interacţiune, dar 
relaţiile dintre aceste două procese 
cognitive prezintă particularităţi specifice 
vârstei.  

Aceasta înseamnă că, pe de o parte, 
limbajul are anumite caracteristici 
datorate nivelului de dezvoltare a gândirii, 
iar specificitatea acesteia din urmă la copil 
se datorează şi stadiului atins de limbajul 
verbal; pe de altă parte, relaţiile dintre cele 
două procese cognitive includ adesea 
contradicţii şi, în unele cazuri, chiar un 
decalaj (real sau uneori aparent). Deci, 
gândirea îşi găseşte linia de dezvoltare în 
dinamica automatizării şi amplificării 
productive a conexiunilor verbale.  

Intervenţiile educative şi logopedice care 
vizează automatizarea şi funcţionalitatea 
categoriilor lexicale şi semantice 
favorizează activitatea gândirii concrete, a 
celei logice, a gândirii critice, precum şi 
capacitatea de reversibilitate a gândirii. 
Limbajul se dezvoltă progresiv, pe măsură 
ce se dezvoltă gândirea. Legăturile verbale 
semantice permit gândirii să acţioneze 
mai uşor într-un sens ierarhic de 
cunoştiinţe funcţionale, bine definite.  

Repere ontogenetice ale dezvoltării 
limbajului verbal 
Karmiloff-Smith (1986 - citat de Rondal şi 
colaboratorii, 1999, p. 514) distinge trei 
faze de dezvoltare: 3-5 ani; 5-8 ani şi 8-12 
ani. 

Relativ de timpuriu sunt achiziţionate 
structurile de bază ale limbii materne, 

astfel încât la vârsta de cinci ani 
vocabularul copilului îi permite să facă 
faţă situaţiilor cotidiene, iar enunţurile 
sale verbale prezintă deja cea mai mare 
parte a construcţiilor sintactice uzuale. 
Producţia verbală atestată de aceste 
elemente susţine ipoteza unei achiziţii 
precoce şi rapide a limbajului, explicabilă 
în mare măsură prin predispoziţiile 
înnăscute, activizate în copilăria mică mai 
ales prin învăţare implicită.  

Punerea completă în lucru a limbajului 
depăşeşte simpla producere sau înţelegere 
a cuvintelor şi a enunţurilor izolate, chiar 
dacă sunt corecte din punct de vedere 
sintactic. Stăpânirea limbajului implică în 
plus cunoaşterea modurilor de combinare 
a acestor enunţuri într-un discurs coerent, 
utilizând limbajul cu scopuri sociale 
exprimate direct sau indirect (de exemplu: 
a ordona, a promite etc.) şi găsirea 
formelor lingvistice adecvate tipului de 
limbaj expresiv pe care copilul le utilizează 
(pentru a descrie, a convinge etc.).  

Cu certitudine, unele distincţii lingvistice 
şi unele relaţii lingvistice sunt produse de 
copii chiar înainte de vârsta de cinci ani, 
dar ele nu sunt încă achiziţionate şi 
stăpânite în funcţionalitatea lor discursivă 
decât spre 11-12 ani. Achiziţia rezidă mai 
ales în stăpânirea progresivă a utilizării 
multifuncţionale a distincţiilor relaţionale 
lingvistice deja cunoscute, care sunt 
integrate în sisteme verbale orale sau 
scrise din ce în ce mai complexe. Aceste 
abilităţi lingvistice, pentru a se pune în 
lucru, necesită un anumit nivel cognitiv, al 
inteligenţei, deci o anumită vârstă 
cronologică şi mintală: în general, vârsta 
de 11 – 12 ani pentru limbajul oral şi 16 – 18 
ani pentru limbajul scris. 



RRTTLC 2020 
 

 

51 

Producerea discursurilor coerente se 
sprijină pe două abilităţi lingvistice 
principale: a) capacitatea de a utiliza 
limbajul în mod decontextualizat, adică de 
a vorbi despre personaje sau evenimente 
care nu sunt prezente în timpul şi spaţiul 
actual, ţinând seama de cunoştinţele 
interlocutorului căruia individul se 
adresează;  

b) capacitatea de a sesiza, de a distinge 
relaţiile care există între enunţurile 
succesive (Peterson, 1993 - citat de Rondal 
şi colaboratorii, 1999, p.495). 

Înţelegerea şi producerea discursurilor 
verbale impune şi o învăţare explicită, deci 
o dezvoltare metalingvistică. În acelaşi 
timp cu învăţarea vocabularului, a 
morfologiei gramaticale şi a sintaxei 
enunţurilor, copilul şi apoi adolescentul va 
trebui să înveţe dimensiunile discursive şi 
să îşi rafineze aspectele pragmatice ale 
limbajului. Înţelegerea şi producerea 
discursurilor verbale impune şi o învăţare 
explicită, bazată pe dezvoltarea 
metalingvistică. În acelaşi timp cu 
învăţarea vocabularului, a morfologiei 
gramaticale şi a sintaxei enunţurilor, 
copilul şi apoi adolescentul va trebui să 
înveţe dimensiunile discursive şi să îşi 
rafineze aspectele pragmatice ale 
limbajului (Gombert, Colè, 2000). 

Specificul mecanismelor mnezice implicate 
în procesarea limbajului 
Modelul multicomponenţial al memoriei 
de lucru cuprinde trei componente: bucla 
fonologică, vizuospaţială şi componenta 
central-executivă, care controlează 
celelalte două subsisteme, considerate 
sisteme subordonate. Unul din punctele 
forte ale modelului multicomponenţial al 
memoriei de lucru este furnizarea unui 

mecanism de învăţare a reprezentărilor 
fonologice care ar putea sta la baza 
dezvoltării limbajului. Aplicarea 
modelului memoriei de lucru permite 
investigarea diferenţelor individuale în 
achiziţia limbajului (Gathercole, Baddeley, 
1993; Gathercole, Service, Hitch, Adams, 
Martin, 1999).  

Legătura strânsă dintre subsistemele 
memoriei verbale şi dezvoltarea limbajului 
a fost dovedită prin numeroase studii 
(Adams, Gathercole, 2000; Baddeley, 2003; 
Bodea-Haţegan, 2015). În cazul copiilor cu 
o anumită deficienţă de limbaj se 
înregistrează cu două abateri standard mai 
puţin decât media vârstei lor în ce priveşte 
capacitatea de învăţare prin memorare a 
cuvintelor. La acelaşi nivel al inteligenţei 
copiii cu o dizabilitate de limbaj au o 
memorie fonologică de scurtă durată slabă 
în comparaţie cu copiii din grupele de 
control. 

Implicaţii ale memoriei şi procesării 
fonologice în învăţarea citirii şi scrierii  
Abilităţile de memorare fonologică la copii 
sunt asociate cu vocabularul lor, astfel că 
acei copii care realizează performanţe mai 
bune la sarcini de memorare verbală au un 
vocabular receptiv şi expresiv mai bine 
dezvoltat. Copiii cu memorie fonologică 
de lucru mai bună înţeleg o mai mare 
varietate de construcţii morfo-sintactice 
decât cei cu memorie fonologică de lucru 
mai scăzută (Gathercole, Baddeley, 1990; 
Adams şi Gathercole, 2000; Bodea-
Haţegan, 2015; David, Roşan, 2019).  

Un număr mare de studii (Lecocq, 1991; 
Demont, Gombert, 2007) au arătat că 
performanţa slabă la testele memoriei de 
scurtă durată este una dintre cele mai 
comune caracteristici ale copiilor cu 
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dizabilităţi de citire. Funcţionalitatea 
memoriei de lucru este cerută în special 
atunci când procesarea fonologică în 
timpul cititului nu a devenit încă 
automată. Copiii cu dificultăţi de citire au 
în mod frecvent o capacitate redusă a 
memoriei de lucru, concretizată într-un 
deficit de procesare fonologică, un deficit 
al memoriei fonologice de scurtă durată şi 
un deficit al vitezei de prelucrare a 
limbajului (De Jong, Van der Jeij, 2003; 
Dehn, 2008).  

Cercetările au stabilit existenţa unei relaţii 
fundamentale între capacitatea de a învăţa 
codul scris şi capacitatea de a dezvolta o 
conştiinţă fonologică a proprietăţilor 
formale ale limbii vorbite sau competenţa 
metafonologică (Gombert, Colé, 2000). 

Competenţa metafonologică este definită 
ca fiind capacitatea de a identifica 
componentele fonologice ale unităţilor 
lingvistice şi de a le utiliza într-o manieră 
deliberată (Demont, Gombert, 2007). 
Pentru a descifra ortografia alfabetică este 
necesar ca elevul să izoleze şi să 
manipuleze fonemele pornind de la 
vorbire (Gough, Hillinger, 1980).  

Legătura dintre conştiinţa fonologică şi 
ortografia alfabetică se explică prin faptul 
că scrierile alfabetice au ca unitate de bază 
unităţile fonemice ale limbajului oral. 
Lanţul vorbirii este divizat în cuvinte, care, 
la rândul lor, sunt divizate în scris prin 
transcrierea structurii fonologice a 
acestora. Capacitatea de a segmenta 
cuvintele vorbite (capacitatea 
metafonemică) este indispensabilă pentru 
descoperirea codului scris (Gough, 
Hillinger, 1980).  

Cercetările logitudinale (Lecocq, 1991; 
Demont, Gombert, 2007) au evidenţiat 

caracterul determinant al capacităţilor 
metafonemice în privinţa învăţării citirii şi 
scrierii. Capacităţile metafonemice ale 
copiilor sunt slabe înainte de învăţarea 
scrisului, dar cresc într-o manieră 
semnificativă odată cu învăţarea acestei 
deprinderi cognitive-grafo-motorii. S-a 
demonstrat că exerciţiile de antrenament 
al conştiinţei fonemice combinate cu un 
antrenament corespunzător al 
corespondenţei între litere şi sunete 
(corespondenţele grafeme-foneme) 
ameliorează performanţele elevilor la 
scriere. Conştiinţa fonemică nu se 
dezvoltă decât pornind de la învăţarea 
sistematică şi explicită a codului scris. 
Achiziţia limbajului scris favorizează 
emergenţa analizei fonemice, ea însăşi 
fiind stimulată prin învăţarea citirii şi 
scrierii (Sprenger-Charolles, 2003).  

Cercetările au stabilit existenţa unei relaţii 
fundamentale între capacitatea de a învăţa 
codul scris şi capacitatea de a dezvolta o 
conştiinţă fonologică a proprietăţilor 
formale ale limbii vorbite sau competenţa 
metafonologică (Gombert, Colé, 2000). 

Competenţa metafonologică este definită 
ca fiind capacitatea de a identifica 
componentele fonologice ale unităţilor 
lingvistice şi de a le utiliza într-o manieră 
deliberată (Demont, Gombert, 2007). 
Pentru a descifra ortografia alfabetică este 
necesar ca elevul să izoleze şi să 
manipuleze fonemele pornind de la 
vorbire (Gough, Hillinger, 1980).  

Probe de evaluare a diferitelor procese şi 
funcţii implicate în achiziţiaşi dezvoltarea 
limbajului 
Trecerea în revistă a unor studii referitoare 
la evaluarea proceselor şi funcţilor 
implicate în achiziţia şi nivelul dezvoltării 
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limbajului oral şi scris ne sugerează faptul 
că este necesar să se apeleze la grile şi 
probe de evaluare validate ştiinţific.  

Dintre grilele care vizează cele mai 
importante procese şi funcţii implicate în 
achiziţia şi dezvoltarea limbajului, 
considerăm că sunt utile cele propuse de 
Mazeau (1999, p. 111-113). Aceste grille se 
referă la probele care vizeză evaluarea 
aferentaţiei auditive şi aferentaţiei vizuale, 
precizându-se principalele domenii ale 
achiziţiei limbajului care sunt explorate. 
De asemenea, Mazeau a elaborat o grilă cu 
probe de evaluare utilizate pentru 
realizarea bilanţului examinărilor 
referitoare la limbajul oral şi scris.  

Se precizează faptul că fiecare evaluator 
(psiholog, psihopedagog, logoped) poate 
selecţiona şi ordona probele propuse sau 
poate utiliza şi alte instrumente în funcţie 
de obiectivele urmărite şi de 
caracteristicile limbajului fiecărui copil. 
Bilanţul evaluării limbajului vizează 
competenţele lingvistice (lexical şi 
morfosintactice) în cadrul celor doi 
versanţi ai limbajului – înţelegerea şi 
expresia – în domeniul oral şi în domeniul 
scris (Mazeau, 1999, p. 110).  

Instrumente de evaluare 
Instrumente de evaluare a nivelului de 
dezvoltare a limbajului şi diagostic al 
dislexiei - disortografiei în curs de 
standardizare pentru limba română. 
Dintre aceste instrumente, David şi Roşan 
(2017, p. 61-65) le menţionează pe 
următoarele: 

− Testele de citire MT pentru ciclul 
primar – 2 (MT) elaborate de Cornoldi 
şi Coplo (2011) permit atât evaluarea 
abilităţilor de decodare, cât şi a celor de 
comprehensiune, pentru elevii din 

clasa I până în clasa a VI-a. Abilitatea de 
decodare este exprimată prin 
corectitudinea şi viteza de citire. 
Abilităţile de comprehensiune pentru 
ciclul primar vizează mai ales inferenţa 
lexicală, inferenţa semantică, utilizarea 
structurii sintactice pentru 
comprehensiune. Ordinea de utilizare 
a testelor MT pe parcursul diverselor 
clase este în raport direct cu creşterea 
dificultăţii materialului supus citirii, 
urmărindu-se următoarele variabile: 
dificultatea sintactică şi semantică; 
lungimea textului şi dimensiunea 
caracterelor tipografice. 

− Bateria de evaluare a dislexiei şi 
disortografiei de dezvoltare – 2 (DDE-
2) elaborată de Sartori, Job şi Tressoldi, 
2007; 2013), care cuprinde opt subteste: 
cinci pentru analiza procesului de citire 
şi trei pentru analiza procesului de 
scriere.  

− Bateria de evaluare a limbajului scris şi 
a tulburărilor acestuia (BELEC), 
elaborată de Mousty, Leybaret, Alegria, 
Content şi Morais (1994) cuprinde mai 
multe probe care vizează: abilitatea 
generală de citire; citire de cuvinte 
izolate; citirea de non-cuvinte 
(logatomi); comprehensiunea citirii (a 
unor propoziţii sau fraze lacunare, 
elevul trebuind să completeze cu 
răspunsul corect); abilităţi 
metafonologice (inversiunea silabică şi 
fonemică, eliminarea silabică şi 
fonemică; acronime auditive); numire 
rapidă automatizată; memorie 
fonologică (repetare de non-cuvinte). 

− Programe structurate şi integrate de 
evaluare şi intervenţie 
psihopedagogică: programele Meisner 
(abordare instrumentală) şi programul 
Sindelair (abordare neuropsihologică).  
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Probe de evaluare a competenţei lingvistice 
Dintre probele de evaluare a nivelului 
unor competenţe lingvistice la clasele a 
III-a şi a IV-a din ciclul primar, dar şi la 
nivel gimnazial, considerăm că sunt utile 
cele experimentate printre alţii de Tatiana 
Slama-Cazacu (1973) şi O. Preda (2010). 
Dintre acestea le menţionăm pe cele de 
mai jos. 

− Proba de asociere verbală constituie o 
analiză a conţinutului lexical la elevii cu 
tulburări specifice de învăţare, 
evidenţiind diversele niveluri la care 
aceştia procesează şi asociază cuvintele 
sau expresiile verbale. Nivelul de 
concretitudine şi nivelul de 
abstractizare constituie un criteriu care 
diferenţiază elevii cu tulburări specifice 
de învăţare în domeniul lingvistic de 
elevii care nu au asemenea tulburări. 

− Proba găsirii unor analogii impune 
completarea unor propoziţii, prin 
operarea cu noţiuni concrete sau cu 
noţiuni abstracte. Din analiza 
rezultatelor la această probă rezultă 
greutăţile pe care le au elevii cu 
tulburări de învăţare în domeniul 
lingvistic de a opera cu noţiuni 
abstracte, iar uneori chiar şi cu noţiuni 
concrete.  

− Proba de formare a unor propoziţii din 
cuvinte date într-o ordine aleatoare 
evidenţiază vocabularul sărac şi gradul 
redus de fluiditate ideativă al elevilor 
cu tulburări specifice de învăţare în 
domeniul lingvistic. Se au în vedere mai 
ales insuficienţele operaţiilor de 
abstractizare şi generalizare ale 
gândirii. De asemenea, analizându-se 
cantitatea şi calitatea răspunsurilor la 
cuvintele-stimul, se pune în evidenţă şi 

gradul fluenţei verbale şi al flexibilităţii 
ideative.  

− Proba vizând gradul de corectitudine al 
organizării reţelelor semantice 
evidenţiază particularităţile acestora la 
elevii cu tulburări de învăţare în 
domeniul lingvistic şi gradul de 
corelaţie a rezultatelor la această probă 
cu rezulatele de la proba de asociere 
verbală.  

Prin valorificarea informaţiilor obţinute pe 
baza evaluării copiilor cu diferitele probe 
menţionate mai sus, se stabilesc 
intervenţiile psihopedagogice şi 
logopedice personalizate pentru 
dezvoltarea limbajului oral şi scris, mai 
ales la copiii cu dificultăţi specifice de 
învăţare, urmărindu-se eliminarea sau 
atenuarea tulburărilor fonologice, ale 
componentei morfologice; ale 
componentei lexico-semantice; ale 
componentei suprasegmentale; ale 
componentei sintactice şi tulburărilor 
componentei pragmatice a limbajului.  

În acelaşi timp, activităţile logopedice, 
precum şi la orele de Limbă şi comunicare 
sau Limba română desfăşurate cu elevii 
care au dificultăţi de învăţare în domeniul 
lingvistic trebuie să se urmărească în mai 
mare măsură atingerea unor obiective 
specifice privind dezvoltarea capacităţii 
asociative verbale, a vocabularului activ 
organizat în reţele semantice adecvate, a 
fluidităţii ideative şi flexibilităţii gândirii, 
paralel cu corectarea dislexiei, disgrafiei şi 
disortografiei.  
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Rolul jocului didactic în dezvoltarea autonomiei personale la elevii cu 
dizabilități severe 

Minodora SÎRBU 1 

Abstract 

This article presents the role of the didactic play in developing personal autonomy in students with severe 
disabilities. The didactic games applied to students with severe disabilities highlight the way in which the 
didactic game can contribute to the development of personal autonomy by developing adaptive daily life skills. 

Keywords: personal autonomy, didcatic play, intellectual disabilities, curative pedagogy, 
multiple disabilities. 

 

Introducere 
Autonomia personală are un rol important 
în formarea deprinderilor de viață la copiii 
cu dizabilități, iar atitudinea parentală ori 
a celor din jur constituie baza formării lor. 
Gradul de autonomie al fiecărui copil, 
împreună cu ceilalți factori, precum: 
vârsta copilului, accesibilitatea, mediul 
etc., este influențat de dizabilitatea 
copilului și de atitudinea părinților.  

Formarea deprinderilor de viață la copiii 
cu dizabilități reprezintă un moment 
extrem de dificil pentru mulţi dintre 
părinţi şi cadre didactice, datorită ritmului 
de dezvoltare aparte, iar, pe de altă parte, 
din cauza temerii de a fi respinşi şi 
marginalizaţi. Este important să se 
înţeleagă că aceşti copii pot ajunge parte 
integrantă a comunităţii din care fac parte, 
dacă vor însuşi o serie de reguli după care 
să se ghideze încă din primii ani ai 
copilăriei.  

Cadrul didactic dezvoltă și întreține 
curiozitatea copiilor pentru lucruri noi, le 
modelează comportamentele sociale, le 
întărește încrederea în forțele proprii și îi 
ajută să își găsească identitatea. Realizarea 
acestor sarcini depinde de măsura în care 

acesta posedă calitățile și competențele 
necesare centrării cu precădere pe 
așteptările, trebuințele și interesele 
copiilor. 

Jocul didactic este o metodă de 
învătământ bazată pe acţiune şi simulare, 
dar și metodă activă de însuşire şi 
consolidare a cunoştinţelor, este o 
activitate care se poate desfăşura atât în 
clasă sau în afara lecţiilor ajutând 
profesorul să cunoască capacităţile 
elevilor. 

Jocul didactic poate fi introdus în oricare 
moment al lecţiei, atunci când elevii 
manifestă semne de oboseală sau când 
observăm că scade interesul pentru 
învăţare. Reuşita unui joc didactic depinde 
şi de materialele didactice utilizate în joc. 
Acestea trebuie să fie adecvate 
conţinutului, variate şi atractive, uşor de 
manevrat şi să provină din mediul 
apropiat. Prin joc e antrenată toată clasa la 
asimilarea cunoştinţelor prin forţe proprii, 
elevii, participând activ şi efectiv la 
procesul de învăţare ca protagonişti şi nu 
ca spectatori.  

În cazul copiilor cu dizabilități se lucrează 
cu material intuitiv, concret, aceștia fiind 
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astfel captați, în general, de latura estetică 
a acestuia, care menține interesul pentru 
activitate o perioadă mai îndelungată de 
timp.  

Învăţământul special, parte integrantă a 
învăţământului preuniversitar, are drept 
obiectiv major, pregătirea copilului pentru 
viaţa socială şi profesională, pentru 
integrarea lui activă în societate. Devine 
esenţială realizarea autonomiei personale 
şi sociale, construită pe baza unor 
structuri de cunoştinţe, norme, priceperi, 
deprinderi, abilităţi, modalităţi de 
expresie şi acţiune, toate constituind 
performanţe, dacă le raportăm la stadiul 
anterior de dezvoltare al copilului şi dacă 
ele se definesc prin nivele diferenţiate de 
reuşită, corespunzător particularităţilor 
individuale.  

Cadrele în care se dezvoltă și se manifestă 
comportamentele autonome sunt familia 
și școala. Familia, ca mediu informal, 
contribuie la dezvoltarea autonomiei 
copilului prin atitudinile educative și prin 
implicarea efectivă a acestuia la activități. 

Activitățile formale desfășurate în școală și 
activitățile informale derulate în familie în 
care este implicat copilul pot avea 
consecințe asupra dezvoltării inițiativelor, 
a atitudinilor de explorare a mediului, ori 
pot induce teama de eșec, dacă educatorul 
nu dispune de cunoștințele și 
competențele necesare dirijării eficiente a 
acestora spre autonomie. 

Programele propuse pentru disciplinele 
cuprinse în aria curriculară „Terapia 
educaţională complexă şi integrată” au un 
caracter orientativ, oferind cadrului 
didactic libertatea de a alege exerciţii de 
învăţare şi activităţi cu caracter terapeutic 
corespunzătoare nivelului de dezvoltare 

psihofizică al elevilor cu dizabilități şi, 
respectiv, zonei proximei dezvoltări a 
fiecărui caz în parte. Pentru ciclul primar 
și gimnazial, sunt formulate o serie de 
obiective, ce se pot realiza prin multe 
tipuri de jocuri, exemplificate cu 
generozitate în cadrul programei școlare 
Formarea autonomiei personale. 

Dizabilitatea intelectuală (tulburarea 
intelectuală de dezvoltare) se 
caracterizează prin deficite semnificative 
atât în funcționarea cognitivă, cât și la 
nivelul comportamentului adaptativ, 
exprimat prin abilitățile conceptuale, 
sociale și pragmatice, cu debut înainte de 
împlinirea vârstei de 18 ani, conform celor 
mai recente definiții incluse în DSM-5 
(Roșan, 2015). 

Roșan și Bălaș-Baconschi (2015) explică 
faptul că termenul „dizabilitate 
intelectuală” este echivalent cu sintagma 
”tulburări intelectuale de dezvoltare” din 
ICD-11. Conform legislației actuale din 
SUA, termenul „retardare mentală” este 
înlocuit cu cel de ” dizabilitate 
intelectuală” (Roșan, Baconschi, 2015, 
p.99). 

Nivelul de severitate se stabilește în 
funcție de abilitatea funcțională, nu pe 
baza IQ-ului sau a funcționării adaptative 
în comparație cu normele aceluiași grup 
de vârstă și este necesar a fi evaluat în trei 
domenii: 

1. Deficite conceptuale: limbaj, citit, 
scris, matematică, raționament, 
cunoștințe și memorie, planificare, 
gândire abstractă, confirmare atât 
prin intermediul evaluării clinice, cât 
și prin testarea standardizată a 
inteligenței. 
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2. Deficite sociale: deprinderi de 
comunicare interpersonală, 
prietenie, judecată socială, empatie. 

3. Deficite practice: îngrijire personală, 
organizarea activităților școlare și de 
muncă, managementul banilor, 
responsabilitățile locului de muncă. 

Comportamentul adaptativ este definit ca 
fiind ansamblul abilităților conceptuale, 
sociale și practice care au fost învățate și 
utilizate de o persoană de-a lungul vieții, 
iar dizabilitatea intelectuală se măsoară în 
termeni de competență socială, norme 
sociale, puterea de a-ți purta singur de 
grijă, adaptabilitate la mediu, strategii de 
coping pentru cerințele vieții cotidiene și 
adaptare socială (Roșan, Baconschi, 2015). 

Capacitatea intelectuală, educația, 
motivarea, socializarea, trasăturile de 
personalitate, oportunitățile vocaționale, 
experiența culturală și afecțiunile 
medicale generale sau tulburările mintale 
comorbide influențează funcționarea 
adaptativă. 

Dizabilitățile multiple 
Hathazi (2015) consideră că dizabilitatea 
multiplă este caracterizată prin 
incapacitatea persoanei de a dobândi 
informații suficiente din mediu pentru a 
învăța independent și a valorifica suficient 
mediul pentru a putea funcționa 
independent. Ea se referă la dificultățile de 
învățare severe și profunde, una ori mai 
multe deficiențe senzoriale sau motorii și 
condiții medicale speciale. 

O altă definire dată dizabilității multiple 
este aceea ca fiind două sau mai multe 
deficiențe ce provoacă întârzâieri în 
domeniile de dezvoltare și afectarea 
experiențelor funcționale cotidiene. Nu 
există un set comun specific de abilități și 

comportamente în contextul dizabilității 
multiple, fiecare persoană prezentând o 
combinație unică a caracteristicilor fizice, 
cognitive, motorii, de comunicare și 
sociale, însă caracteristica principală a 
dizabilităților multiple constă în 
interacțiunea dintre diferitele deficiențe și 
influența lor combinată asupra dezvoltării.  

Specificul jocului în alternativa 
educațională de pedagogie curativă 

Pedagogia curativă întemeiată de Rudolf 
Steiner este un fapt social. Este un alt mod 
de a educa, oferit copiilor cu cerințe 
educaționale speciale a căror probleme de 
sănătate fizică și psihică nu pot fi rezolvate 
prin forme de educație obișnuită. 
Pedagogia curativă este un curent 
pedagogic care și-a păstrat identitatea. 

Scopul pedagogiei curative este acela de a 
oferi copiilor cu cerințe educaționale 
speciale posibilitatea de a se deschide, de 
a-și dezvolta propriul potențial și 
capacitățile lor de gândire, de a sprijini 
integrarea lor în comunitatea socială, de a-
i ajuta să trăiască cu demnitate.  

Golășie (2018) explică faptul că în 
pedagogia curativă, copiii cu dizabilități 
sunt considerați cu nevoi de îngrijiri 
sufletești, iar intervenția educativ-
terapeutică prin joc se adresează, la fel ca 
toate metodele utilizate de către această 
alternativă educațională, celor trei 
elemente constitutive ale sufletului: 
gândirea, simțirea și voința (Golășie, 2018 
apud Catalano, Albulescu, 2018).  

Programele propuse pentru disciplinele 
cuprinse în aria curriculară „Terapia 
educaţională complexă şi integrată” au un 
caracter orientativ, oferind cadrului 
didactic libertatea de a alege exerciţii de 
învăţare şi activităţi cu caracter terapeutic 
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corespunzătoare nivelului de dezvoltare 
psihofizică al elevilor cu dizabilități şi, 
respectiv, zonei proximei dezvoltări a 
fiecărui caz în parte. 

Pentru ciclul primar și gimnazial, sunt 
formulate o serie de obiective, ce se pot 
realiza prin multe tipuri de jocuri, 
exemplificate cu generozitate în cadrul 
programei școlare Formarea autonomiei 
personale. 

Una dintre caracteristicile copiilor cu 
dizabilități profunde sau asociate, 
frecventă mai ales la copiii cu tulburări din 
spectrul autist-TSA, este stereotipia 
manifestărilor. Stereotipiile apar în jocul 
copiilor cu autism atât în etapa de simplă 
manipulare, cât și la jocul combinativ sau 
la cel funcțional. Jocul lor e simplu și 
limitat, cu manipulări repetitive de zeci 
sau sute de ori. Și la jocul combinativ ei 
manifestă repetarea continuă a aceleiași 
combinații de obiecte, fără să perceapă 
legăturile dintre ele.  

Etapa funcțională, ce presupune 
capacitatea copilului de a ști la ce folosesc 
obiectele, precum și abilitatea de a imita, 
se realizează foarte greu de către copiii cu 
TSA sau dizabilități profunde, fiind 
necesare, zilnic, multe repetări ale jocului.  

Scopurile cercetării  
Scopul cercetării vizează surprinderea 
rolului pe care îl are utilizarea jocului 
didactic în domeniul autonomiei 
personale în reducerea comportamentului 
dezadaptativ la elevii cu dizabilități severe. 

Surprinderea rolului jocului didactic în 
formarea deprinderilor adaptative ale 
elevilor cu dizabilitate severă în 
dezvoltarea abilităților de autonomie 
personală. 

Obiectivele cercetării:  

Evidențierea modului în care jocul 
didactic poate contribui la dezvoltarea 
autonomiei personale prin diminuarea 
unor comportamente dezadaptative de 
viață cotidiană (ex. agresivitate 
fizică/verbală, autovătămare, 
comportamente distructive). 

Evidențierea modului în care jocul 
didactic contribuie la dezvoltarea 
autonomiei personale prin formarea unor 
deprinderi adaptative de viață cotidiană 
(aspecte vizate: comportament adecvat la 
masă (utilizarea corectă a tacâmurilor, să 
mănânce cu gura închisă, fără zgomot), 
întreținerea îmbrăcămintei (încheie 
nasturii, trage fermoarul, închide cureaua) 
și a încălțămintei (legarea șireturilor), 
întreținerea igienei personale: utilizarea 
produselor necesare îngrijirii personale).  

Pentru a materializa scopurile și 
obiectivele acestei cercetări se recurge la 
analiza și prezentarea unui studiu de caz. 

Studiu de caz  
Date personale și familiale 

Nume și prenume: A.D. 

Sex: Masculin 

Vârsta: 17 ani 

Diagnosticul evaluării complexe: 
întârzâiere severă în dezvoltarea psiho-
motorie, TSA, cataractă congenitală, 
nistagmus congenital, dislalie polimorfă. 

Date despre familie: 

Elevul provine dintr-o familie biparentală. 
Locuiește cu familia, într-un apartament 
cu trei camere modest mobilat. Tatăl este 
asistentul personal al elevului, iar mama 
întregește bugetul familiei lucrând în 
străinătate, ocazional în agricultură. Are 
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doi frați mai mici cu care relaționează, însă 
relațiile dintre frați sunt marcate deseori 
de conflicte, soluționate în general de tată. 
Tatăl este ajutat de către bunicul matern la 
creșterea, îngrijirea și educarea băieților. 

Chiar dacă o vede rar pe mamă este foarte 
atașat de aceasta, vorbind frecvent la 
telefon. În timpul petrecut împreună cu 
mama se implică în activități practic 
gospodărești, dar și de joc. Elevul este 
foarte preocupat de jocurile la calculator, 
care îi ocupă majoritatea timpului, atunci 
când mama este plecată. 

Prietenii săi sunt verii, vecinii de vârstă 
apropiată și unii dintre colegii de clasă. 
Jocurile lor sunt desfășurate de obicei în 
interior, rare fiind ocaziile când acestea se 
petrec în aer liber. Deoarece elevul nu 
conștientizează pericolele, atunci, ocaziile 
când iese afară sunt rare, el necesitând 
supraveghere permanentă. Nu are răbdare 
să aștepte ca microbuzul școlar să 
oprească în stație, el alergând în fața 
acestuia. Plimbările prin oraș sunt 
momente de veselie exagerată: abordează 
persoanele necunoscute cu diverse 
apelative deseori jignitoare; nu este atent 
pe unde merge; împinge pe cei care îi ies 
în cale. Deține un vocabular foarte bogat 
în expresii triviale, pe care nu ezită să le 
uziteze atunci când are ocazia. 

Zilnic sosește la școală având un aspect 
îngrijit. Este îmbrăcat într-o ținută sport, 
hainele fiind curate, sunt adecvate 
anotimpului, fapt ce denotă grija adulților 
care-l îngrijesc. Are o rutină zilnică care 
necesită respectarea cu strictețe, cunoaște 
spațiul școlar și se orientează cu ușurință, 
persoanele care nu-i plac sunt informate în 
acest sens, deseori șocând cu sinceritatea 
lui. 

Anamneza 

Sarcina a decurs normal, nașterea s-a 
produs la termen, fără incidente 
semnificative. 

Problemele au apărut după naștere, 
copilul necesitând internări frecvente, în 
urma cărora s-a stabilit și un diagnostic 
medical, dar și impunerea administrării 
unui tratament medicamentos pentru 
acesta.  

Treptat, crizele au fost controlate 
medicamentos, reducându-și în timp, 
intensitatea apariției acestora. Este în 
evidență cu medicație adecvată, iar tatăl 
este cel care se asigură de administrarea 
acestuia. Tatăl și elevul merg cu 
regularitate la controalele medicale și 
orice schimbare în starea elevului este 
monitorizată cu strictețe. 

De mic a fost fascinat de pericole, deseori 
provocând diverse incidente ce puteau 
degenera. Îi place să asculte melodii la 
intensitate maximă, cu un conținut vulgar, 
inadecvat vârstei, cu expresii licențioase. 
Chiar dacă nu știe să citească decât câteva 
litere mari de tipar, recunoaște anumite 
videoclipuri pe care le ascultă și le 
reproduce ori de câte ori vrea.  

A fost orientat școlar atât în ciclul primar, 
cât și cel gimnazial către învățământ 
special de zi în alternativa educațională de 
pedagogie curativă. 

Evaluare inițială 
În cadrul evaluării inițiale s-a folosit testul 
ABAS-II, scorurile acordate itemilor 
fiecărei arii fiind bazate pe observație 
directă. 

Derularea programului de intervenție 
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Scopul programului: dezvoltarea 
potențialităților de învățare și a ritmului 
propriu de achiziție în contexte 
situaționale variate. 

Obiectivele pe termen lung: 

-Dezvoltarea capacității de exprimare 
orală; 

- Dezvoltarea abilităților cognitive în 
vederea formării unor comportamente 
independente de bază;  

-Educarea unor abilități de întreținere și 
igienă personală; 

- Antrenarea conduitei independente 
pentru integrarea în plan social. 

Perioada de intervenție: anul școlar 2018-
2019. 

Rezultate obținute 
Elevul necesită susținere, încurajare și 
supraveghere în cadrul unor activități 
complexe, dar și a celor de comunicare. 
Evaluarea rezultatelor obținute după 
aplicarea acestui program au evidențiat: 
posibilitatea efectuării unor 
comportamente cu ajutor parțial din 
partea cadrului didactic; efectuarea unor 
comportamente în mod independent, fără 
ajutor. 

Participarea la activitățile derulate în 
școală 

Conform consemnărilor fișei de observare 
se pot preciza următoarele:  

- elevul participă și se implică la activitățile 
de joc alături de colegi, la activitățile 
școlare de grup, dar și în cadrul 
activităților recreative de joc în mod 
voluntar având un rol de participant activ 
(îi place, se simte bine, are satisfacția 
succesului); participarea pasivă este 
prezentă numai atunci când starea de 

sănătate nu-i permite acest lucru (răcit, 
accidentări); 

- dacă la începutul anului era foarte 
turbulent, pe parcursul anului episoadele 
de agresivitate fizică și/sau verbală față de 
colegi/cadre didactice/părinți s-au 
manifestat rar, ca și comportamentele 
distructive față obiectele din mediul 
școlar/familial/ față obiectele din mediul 
înconjurător ;  

- deși este predispus frecvent 
accidentărilor, niciodată nu manifestă acte 
autoagresive. 

Se poate observa o ameliorare a 
comportamentelor dezadaptative ale 
elevului prin îmbogățirea repertoriului de 
comportamente adaptative. 

Autonomie personală  

Aprecieri cu privire la comportamentele 
elevului conform fișei de observație 
sistematică în mediul școlar, obținându-se 
următoarele rezultate: 

-În ceea ce privește alimentația, folosește 
tacâmurile corect și mânâncă cu gura 
închisă, fără zgomot necesitând 
supraveghere permanentă. 

-Referitor la îmbrăcat, el reușește să-și 
încheie nasturii, fermoarul, prinde 
cureaua cu ajutor uneori, necesitând 
supraveghere permanentă deoarece are 
nevoie de mai mult timp pentru efectuarea 
acțiunilor. 

-Cu privire la încălțăminte, își leagă 
șireturile numai cu ajutor și supraveghere 
permanentă. El nu reușește să lege 
șireturile rapid, așa cum își dorește el și are 
tendința de a abandona acțiunea dacă nu 
este supravegheat. Are nevoie să i se arate 
frecvent cum se leagă șireturile. 
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-La igiena personală, recunoașterea 
produselor necesare îngrijirii corpului este 
realizată independent și folosirea 
produselor adecvate îngrijirii corpului are 
nevoie de ajutor, în sensul că dacă îi place 
un anumit produs nu dorește să-l 
folosească motivând că-i place să păstreze 
pentru altă dată acel produs. Îi place să 
păstreze produsele, în special dacă au 
culori stridente etichetele acestora. 

Autonomie socială 

- Stabilește cu ușurință relații sociale, însă 
necesită supraveghere permanentă, sprijin 
verbal constant în contextele legate de 
relaționare pozitivă cu tineri de vârstă 
apropiată și diferență în funcție de sex a 
prietenilor. De multe ori, prin sinceritatea 
lui, dacă nu are un adult în preajmă care 
să-l tempereze, reușește să șocheze prin 
atitudinea și comportamentul lui. 

-În ceea ce privește managementul 
emoțiilor, recunoașterea emoțiilor de bază 
este un lucru facil pentru el, însă pentru a 
reacționa adecvat la situație necesită 
sprijin și supraveghere permanentă. De 
multe ori ține cont numai de propriile 
dorințe, cele ale colegilor nu ține cont 
riscând să supere. De aceea, de cele mai 
multe ori, adultul trebuind să-i explice și 
consecințele comportamentului său. Dacă 
înțelege acest lucru, își cere scuze față de 
colegul supărat și-l îmbrățișează. 

-Respectarea și interiorizarea regulilor 
sunt obiective contrare propriilor dorințe 
și de aceea, pentru acceptarea regulilor 
stabilite și respectarea lor este nevoie de 
supraveghere permanentă și ajutor 
constant. Îi plac regulile care-i convin cel 
mai mult lui, fiind foarte combativ în 
solicitarea unor explicații suplimentare 
(”De ce?” este întrebarea nelipsită chiar 

dacă i s-a explicat motivul de mai multe 
ori). 

-Inițiativă și capacitate de decizie în cadrul 
activităților se poate spune că are inițiativă 
și decide corect într-o situație dată numai 
cu ajutor și supraveghere permanentă. 

A doua fișă de observație sistematică în 
mediul familial pentru consemnarea 
frecvenței și a modului de realizare a 
manifestărilor comportamentale 
autonome care au vizat mai multe 
dimensiuni, astfel obținându-se 
următoarele rezultate: 

Autonomie personală 

-Igiena personală se realizează fără ajutor, 
prin folosirea produselor necesare 
îngrijirii corpului, însă necesită ajutor și 
supraveghere permanentă la 
achiziționarea unor produse. 

-Gestionarea spațiului personal a inclus 
activități precum: împachetarea hainelor 
personale și așezarea acestora în dulap, 
care sunt realizate numai cu ajutor și 
supraveghere permanentă. 

Autonomie socială 

-Cu privire la stabilirea de relații sociale, 
necesită supraveghere permanentă pentru 

relaționare pozitivă cu alte persoane 
(diferite de membii familiei). 

-Respectarea și interiorizarea regulilor din 
cadrul familial sunt realizate numai cu 
supraveghere permanentă și ajutor 
constant. 

-Responsabilități în familie numai cu 
supraveghere permanetă atunci când: 
ajută la curățenie, are grijă de 
animale/păsări, are grijă de frați. 

-Inițiativă și implicarea în activitățile de 
decizie împreună cu părinții, cu 
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supraveghere permanentă inițiază o 
activitate, atunci când se implică la 
activitate are nevoie de ajutor și își 
exprimă o părere cu privire la activitate 
singur. 

-Utilizarea unor obiecte electronice sau de 
uz casnic sunt realizate fără ajutor atunci 
când folosește calculatorul, cu 
supraveghere permanentă atunci când 
folosește aspiratorul și aragazul, iar singur 
atunci când folosește uscătorul. 

Evaluarea finală/de progres s-a realizat cu 
ajutorul testului ABAS-II.  

Sumarizând rezultatele obținute prin 
aplicarea testului ABAS-II (evaluare 
inițială și evaluare finală), după aplicarea 
planului de intervenție personalizat, 
analizând scorurile acordate itemilor 
fiecărei arii ale domeniilor: conceptual, 
practic și social putem spune că s-a 
constatat un ușor progres la anumite arii, 
elevul reușind să efectueze un anumit 
comportament cu o anumită frecvență, 
însă sunt și arii în cadrul cărora se mențin 
aceleași scoruri, situație în care putem 
spune că stagnează.  

Se recomandă ca elevul să fie pus în situații 
de viață cotidiană concrete, prin 
implicarea zilnică la activități în mediul 
familial; să fie stimulat pozitiv pentru 
dezvoltarea motivației intrinseci; oferirea 
de responsabilități în familie. 

Concluzii 
Jocul didactic ocupă un loc deosebit de 
important în dezvoltarea autonomiei 
personale, deoarece forma de joc 
antrenează elevul în stimularea și 
exersarea comportamentelor în direcția 
propusă în cadrul fiecărui joc didactic, fără 
ca el să conștientizeze un efort 
suplimentar. Prin intermediul lui se 
fixează, se precizează și activează 
comportamentele adaptative ale elevilor, 

contribuindu-se astfel la diminuarea 
comportamentelor dezadaptative. 

Utilizarea jocurilor didactice la formarea 
autonomiei personale contribuie la: 
dezvoltarea disponibilităților psiho-
individuale în vederea formării unor 
comportamente independente de bază; 
formarea și educarea unor abilități de 
întreținere și igienă personală și a spațiului 
de locuit; formarea și exersarea conduitei 
independente pentru integrarea în plan 
social. 

Învățarea bazată pe jocurile didactice este 
un tip de învățare care presupune 
participarea activă și interactivă a elevului, 
în procesul de asimilare a cunoștințelor, 
într-un cadru în care sunt incluse 
elementele instructiv-educative cu cele 
distractive, ludice (Bocoș, 2013). 

Rezultatele obținute la evaluarea finală au 
relevat un ușor progres la fiecare elev. 
Chiar dacă scorurile scalate și cele 
compozite relevă un nivel foarte scăzut, la 
unele arii s-a putut observa un ușor 
progres, deoarece fiecare elev reușește să 
realizeze anumite acțiuni, conform 
răspunsurilor la diverși itemi așa cum au 
fost prezentați în capitolul anterior. 

Dizabilitățile multiple au implicaţii 
majore asupra desfăşurării normale a vieţii 
individului şi a dezvoltării sale, atât fizice 
cât şi psihice şi mentale, perturbând 
procesele psihice şi având o puternică 
influenţă asupra comportamentului, a 
abilităţilor şi a întregii existenţe ale 
persoanei cu dizabilitate multiplă. 

Familia și comunitatea sunt două 
componente care au sarcina de a sprijini 
școala pentru valorificarea potențialului 
fiecărui individ. Această îndatorire se 
realizează pe baza unor parteneriate, 
mereu actualizate în funcție de obiectivele 
urmărite. 
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Implicarea părinților în educația copiilor 
aduce beneficii tuturor factorilor 
implicați: părinți, școală, elevi, 
comunitate. Modelarea unui 
comportament acasă, crearea unui mediu 
de încredere, respect și suport reprezintă 
primul pas în crearea unui climat propice 
care sprijină învățarea.  

Modalitățile în care îi activăm pe părinți 
reprezintă un palier ușor sensibil, 
deoarece familia trebuie privită ca un 
participant activ care este apreciată pentru 
informațiile furnizate și pentru asumarea 
responsabilităților. 

Autonomia personală la copiii cu 
dizabilităţi are un rol foarte important în 
creşterea, dezvoltarea şi educaţia acestora. 
Însuşirea abilităţilor de 
îmbrăcare/dezbrăcare, încălţare, legarea 
unui şiret, încheiere/descheiere, servirea 
mesei în mod independent, facilitează 
dezvoltarea aptitudinilor motorii, 
îmbunătăţeşte aptitudinile cognitive, 
dezvoltă memoria, dezvoltă limbajul şi 
pregăteşte copilul pentru o viaţă cât mai 
independentă.  

Fiecare abilitate trebuie să îl ajute să se 
adapteze la mediul înconjurător cu cât mai 
puţin suport din partea părinţilor sau a 
persoanelor mature. Chiar dacă ei nu îşi 
dezvoltă abilităţile la aceeaşi vârstă cu cel 
a semenilor săi, acest fapt nu trebuie să 
oprească părinţii din tendinţa de a 
dezvolta abilităţi cât mai apropiate cu cele 
a semenilor.  

Ei trebuie motivaţi să încerce independent 
să îşi satisfacă nevoile în vederea creşterii 
gradului de autonomie, iar suportul din 
partea persoanelor adulte să evidenţieze o 
scădere treptată. O abilitate se consideră 
învăţată atunci când poate fi exercitată 
independent în medii diferite. 

Autonomia personală se exprimă prin 
modul particular în care acționează și își 
desfășoară existența cotidiană, prin 
autoreglaj conștient, libertate de acțiune și 
capacitate de decizie proprie. 

Achiziția deprinderilor de autonomie 
personală oferă copilului posibilitatea de a 
dobândi independență față de adult, de a 
învăța mai multe despre propriul corp, de 
a explora mediul său de viață, de a se 
adapta la cerințele și exigențele mediului, 
de a-și exprima ideile, gândurile, nevoile, 
așteptările și dorințele, dar și a-și dezvolta 
imaginea și stima de sine conform 
reacțiilor și aprecierilor celor din jur. 
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Strategii de dezvoltare a memoriei verbale în contextul dizabilității 
intelectuale ușoare 

Diana SUCIU 1 

Abstract 

Cognitive deficits on the level of memory are noticed in a variety of childhood disorders, directly correlated 
to a brain injury (a trauma or a celebrovascular accident/ stroke), or to a genetic anomaly which lend to 
the alteration of brain development. This paper presents the development of the verbal memory in the 
context of the intellectual disability, by stimulating the short-term memory, taking into account that the 
memory of the children with intellectual disability is impaired, compared to normal children of the same 
age, or of younger age. The training of verbal memory implies the involvement of students in tasks of 
evocation of words, verbal items or memory exercises based on language, reflecting the ability of 
memorizing actively some information for a short period of time, involving the three components of the 
short-term verbal memory: capacity, duration and coding.Training the memory involves mnemonic 
strategies (associations), visual strategies (drawings, graphic representations), verbal memory strategies 
(stories, rhymes) and metacognitive strategies (the awareness of the process). Repetition represents the 
most useful method for the assimilation of new information. Combining repetition strategies with story 
creation leads to the development of the working verbal memory and performance in the classroom tasks 

Keywords: intellectual disability, memory, verbal memory, verbal memory strategies, short 
term memory 

Introducere 
Deficitele cognitive pe palierul memoriei 
sunt observate într-o varietate de tulburări 
ale copilăriei, fie direct corelate cu o 
leziune a creierului (traumă / accident 
vascular), fie unor anomalii genetice care 
conduc la alterarea dezvoltării creierului. 
Deși există diferite teorii ce abordează 
funcțiile memoriei și coexistența tipurilor 
de memoriei, există un acord în faptul că 
există cel puțin patru sisteme de memorie 
diferite; rareori se întâlnesc deficite în 
toate cele patru sisteme. O funcție a 
memoriei este cea de scurtă durată 
(cuprinzând memoria de lucru) ce reține 
informațiile percepute și obținute în 
momentul prezent într-o manieră activă și 
conștientă în urma unei acțiuni la nivel 
cognitiv (citirea unui cuvânt, a unui 
număr de telefon, reținerea unor note 
muzicale). Memoria de scurtă durată ne 

ajută să integrăm informații curente în 
informații precedente cât și în informații 
imediat-viitoare, și este deci esențială 
funcționării activității cognitive, 
internalizării, procesării informaționale 
conform evenimentelor exterioare 
continue. Un alt sistem din cadrul 
memoriei este memoria de lungă durată ce 
permite codarea, stocarea și reactualizarea 
unor informații asociate unor contexte 
precise spațio-temporale, experiențiale 
(reamintirea unei zile de naștere, a anului 
de absolvire a liceului, o vacanță, un apel 
telefonic important); în același timp, 
memoria de lungă durată permite 
emiterea cognițiilor referitoare la viitor și 
evenimente viitoare (planificări, 
programe, întâlniri, ocazii festive ce 
urmează să aibă loc). Alături de aceste 
sisteme, mai întâlnim memoria verbală 
prin care se stochează cunoștințe generale, 
factuale despre lume (ce este un câine, ce 
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este o casă, care este capitala țării), dar 
conține și aspecte esențiale vieții de zi cu 
zi, memoria verbală reprezentând 
cantitatea limitată de informație reținută 
pentru un interval scurt de timp în vederea 
rezolvării unei sarcini cognitive. 

Dezvoltarea memoriei verbale în contextul 
dizabilității intelectuale  
Lucrarea de față abordează dezvoltarea 
memoriei verbale în contextul dizabilității 
intelectuale, prin stimularea memoriei de 
scurtă durată, considerând că memoria 
copiilor cu dizabilitate intelectuală este 
deficitară, atât în comparaţie cu copiii 
tipici de aceeaşi vârstă, cât şi în comparaţie 
cu copiii tipici de etate mai mică. S-a 
constatat faptul că elevii cu dizabilitate 
intelectuală nu asimilează un material din 
cauza neprelucrării şi nesistematizării sale 
în momentul fixării. Această 
particularitate se explică prin insuficienta 
conceptualizare a materialului şi prin 
actualizarea limitată a cunoştinţelor 
anterioare, care sunt necesare pentru 
înţelegerea celor noi. Cu cât un material 
este mai complex şi necesită o elaborare 
mai profundă, cu atât deficienţa este mai 
evidentă. Deficienţele de organizare apar, 
deci, nu numai în legătură cu prelucrarea 
materialului, ci şi cu integrarea lui în 
sistemul cunoştinţelor existente.  

Datele existente cu privire la problemele 
deficienţelor memoriei sunt uneori 
contradictorii; unii autori arată că 
dizabilitatea intelectuală nu exclude 
posibilitatea unei memorii dezvoltate, 
chiar a unei hipermnezii, alţii afirmă că 
memoria este profund perturbată.  

O serie de cercetători s-au ocupat 
preponderent de întinderea memoriei, 
adică de cantitatea de material ce poate fi 

reprodus imediat după perceperea lui. S-a 
stabilit, de la început, că întinderea 
memoriei de cifre este mai redusă în 
contextul dizabilității intectuale, decât la 
copiii tipici. Pornindu-se de la această 
constatare, probele de memorare a 
cifrelor, a propoziţiilor sau a comenzilor 
au fost considerate ca având o valoare 
diagnostică. Corelaţii mai semnificative 
între nivelul intelectual şi întinderea 
memoriei s-au obţinut la proba în care 
subiectul trebuie să reproducă în ordine 
inversă seria de cifre prezentată oral de 
către experimentator. De asemenea, s-a 
constatat că, în comparaţie cu copiii tipici, 
care reţin mai precis indicii diferenţiatori 
ai unor obiecte, copiii cu dizabilitate 
intelectuală reţin mai degrabă poziţia 
spaţială a obiectelor. Probele de întindere 
a memoriei trebuie însă aplicate şi 
interpretate cu multă grijă deoarece 
rezultatele pot fi influenţate de o 
multiplicitate de factori: oboseala, 
atitudinea subiectului faţă de probă, 
natura materialului de memorat, viteza de 
prezentare a acestuia, analizatorul prin 
care este perceput.  

În privinţa memoriei voluntare sau 
involuntare, studiile de specialitate arată 
că, în timp ce la copiii tipici, eficienţa 
memorării voluntare este mai mare decât 
a celei involuntare, la copiii cu dizabilitate 
intelectuală o astfel de diferenţiere apare 
în mai mică măsură. Aceste rezultate 
dovedesc faptul că memorarea nu 
dobândeşte un caracter suficient de 
voluntar, că aceşti copii nu recurg în 
măsura necesară la procedeele de fixare 
intenţionată, nu-şi elaborează un plan de 
organizare a materialului, nici în 
momentul fixării, nici al reproducerii. 
Eficienţa scăzută a memoriei voluntare nu 
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se reduce numai la o fixare defectuoasă, ci 
rezultă şi dintr-o evocare insuficient de 
activă. Productivitatea redusă a memoriei 
voluntare faţă de cea involuntară apare 
mai puţin evidentă în cazul memorării 
unui material intuitiv. În timp ce elevii 
tipici, dacă posedă anumite cunoştinţe, le 
pot evoca rapid, în cazul elevilor cu 
dizabilitate intelectuală este nevoie 
deseori de repetarea multiplă a aceleiaşi 
întrebări, cu unele modificări. 

De asemenea, sunt perfecţionate în mai 
mică măsură reproducerile în cursul 
repetiţiilor, fiind nevoie de un număr mult 
mai mare de exerciţii pentru a observa un 
salt pe curba învăţării. Mai mult, în cazul 
comiterii anumitor greşeli la prima 
reproducere, adeseori acestea se fixează, 
corectându-se cu greu, chiar dacă 
materialul este perceput ulterior de mai 
multe ori. 

Este extrem de utilă în cazul dizabilității 
intelectuale, pentru dezvoltarea laturii 
voluntare a memoriei, executarea unor 
teme de fixare şi de reproducere selectivă 
a materialului (povestirea pe roluri, pe 
fragmente, pe unităţi de sens). 

O altă caracteristică este capacitatea 
redusă de a utiliza cunoştinţele pe care le 
posedă într-o situaţie oarecum diferită de 
aceea în care şi le-au însuşit. Cunoştinţele 
lor au un caracter rigid, ele se actualizează 
cu greu într-un nou context. Rigiditatea 
cunoştinţelor apare în modul cel mai 
pregnant în situaţiile în care este necesară 
restructurarea lor sau modificarea 
semnificaţiei anumitor stimuli. Pentru 
diminuarea acestui inconvenient, este 
necesară variaţia în cadrul repetiţiilor, 
evitarea şablonismului, pentru a-i ajuta pe 
copii să desprindă ceea ce este esenţial şi 
general în fenomenul studiat, 

menţinându-le trează atenţia şi 
curiozitatea. Variaţia trebuie realizată în 
aşa fel încât să nu ducă la o dezorganizare 
a cunoştinţelor, să nu tulbure sistemul 
iniţial de asociaţii.  

Lipsa de fidelitate a memoriei este o altă 
particularitate. Atunci când trebuie să 
reproducă un text, când povestesc o 
întâmplare, ei adaugă deseori elemente 
străine, adaosuri care au un caracter 
dezorganizat şi uneori chiar absurd. De 
regulă, memorarea unui material format 
dintr-o serie de fragmente, implică o 
îmbunătăţire a rezultatelor de la o serie la 
alta. Creşterea eficienţei activităţii de 
memorare este determinată de 
familiarizarea cu activitatea şi materialul, 
precum şi de formarea unei tehnici de 
memorare. Se observă însă şi fenomenul 
contrar. Dacă după un interval oarecare de 
timp, are loc reproducerea se constată că 
materialul de la sfârşitul seriei este redat 
mai slab din cauza inhibiţiei proactive. Cu 
alte cuvinte, în învăţarea succesivă a unui 
material mai vast acţionează doi factori în 
direcţii opuse: fixarea este ajutată de 
experienţa anterioară, în timp ce reţinerea 
este dezavantajată de acţiunea inhibiţiei 
proactive. Cauza acestei inhibiţii rezidă, se 
pare, în faptul că activitatea neurală 
implicată în procesul de fixare nu se 
încheie în momentul terminării 
exerciţiului. Pentru consolidarea 
asociaţiilor nou formate este necesară 
menţinerea în acţiune a proceselor 
neurofiziologice pentru un oarecare 
interval de timp. Dacă noua activitate 
survine la un interval prea scurt se 
anihilează acest element de consolidare. 
Este importantă stabilirea modului în care 
cei doi factori se conjugă la deficienţii 
mintali, adică modul de însuşire a unui 
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material la scurt interval după memorarea 
unuia asemănător. Inhibiţia proactivă este 
o importantă cauză a uitării, ceea ce 
înseamnă că este nevoie de o învăţare 
eşalonată în timp, cu intervale suficient de 
mari pentru a permite consolidarea 
asociaţiilor nou formate.  

Acţiunile sau operaţiile mnezice se află 
într-un anume raport cu celelalte tipuri de 
acţiuni intelectuale, dar se deosebesc de 
acestea prin structura şi modul lor specific 
de utilizare. Cercetările experimentale au 
demonstrat existenţa unei relaţii între 
nivelul memoriei şi cel al dezvoltării 
intelectuale. Pentru a evidenţia 
dependenţa memoriei, în vederea 
realizării scopurilor mnezice, de 
capacităţile general-operaţionale de 
inteligenţă, s-a aplicat o probă de 
memorare a unei configuraţii seriale 
simple. Rezultatele au demonstrat că elevii 
cu dizabilitate intelectuală, având vârste 
între 7-11 ani reuşesc în proporţie de 73% 
să realizeze construcţia seriei conform 
nivelului preoperator, adică să alăture 
perechi de elemente mari şi mici şi doar 
18% reuşesc să efectueze o seriere la 
nivelul operaţiilor concrete. Acest aspect 
se reflectă şi nivelul reproducerilor în 
desen. 

Memoria este mai productivă în măsura în 
care se sprijină şi utilizează structurile 
inteligenţei. Nivelul memoriei este 
determinat de măsura în care acţiunile 
mnezice se bazează pe cele intelectuale, 
convertindu-le în acţiuni mnezice. 
Schemele utilizate de către memorie sunt 
preluate din cele folosite de inteligenţă şi 
se succed prin etapa corespunzătoare 
nivelelor operaţionale ale individului. 
Memoria utilizează schemele 
preoperatorii sau operatorii, dar într-o 

direcţie care îi este specifică pentru a 
construi, a păstra ori a reconstitui. Schema 
apare astfel ca un instrument de 
organizare a amintirii şi acţionează în 
procesul reţinerii şi evocării în acelaşi mod 
ca şi în cazul fixării. Sunt obţinute 
coeficiente de structurare mai scăzuţi 
decât în cazul copiilor tipici, aspect care 
indică o capacitate redusă de structurare a 
seriei la această categorie, ce poate fi 
explicată şi prin faptul la copiii cu 
dizabilitate intelectuală, noţiunea nu 
acţionează în suficientă măsură ca 
integrator verbal. 

În timpul procesului de memorare, 
comportamentul motric este variat, 
apărând fenomene de tipul exagerării 
mimicii, gesticulărilor, agitaţiei. Aceste 
manifestări indică o iradiere largă a 
excitaţiei în analizatorul motric şi dacă ele 
sunt normale la copiii mici, la cei mai mari 
reprezintă semne de impulsivitate şi 
dezinhibiţie psiho-motorie. Dacă aceste 
comportamente apar în mod accentuat, se 
produce aşa-numitul blocaj sau vid mintal 
punând copiii în imposibilitatea de a mai 
putea reproduce cuvintele memorate. 
Această manifestare se explică printr-o 
inducţie negativă, pornită de la focarele 
excitate ale analizatorului motor. 

Un alt fenomen care este întâlnit este cel 
al reproducerii cu voce tare a fiecărui 
cuvânt auzit, fenomenul fiind determinat 
de o reacţie infantilă, ecolalică, ce apare la 
copiii cu dizabilitate intelectuală 
moderată. Comportamentul verbal, în 
timpul probelor de memorare, poate lua 
aspecte diverse. Unii dintre ei anunţă 
spontan că reproducerea s-a terminat şi că 
nu mai ştiu niciun cuvânt. La copiii la care 
această manifestare apare repede, cu mult 
înainte de scurgerea timpului rezervat 
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reproducerii este vorba de un 
comportament infantil. În cazul altor 
subiecţi, o astfel de afirmaţie apare ca 
urmare a lipsei efortului voluntar. Refuzul 
iniţial al copilului de a reproduce 
materialul nu indică întotdeauna faptul că 
materialul a fost uitat. Uneori acest refuz 
constituie o consecinţă a leneviei 
intelectuale. Fenomenul a apărut la unii 
subiecţi ca urmare a faptului că ei contau 
numai pe capacitatea de reţinere imediată 
şi nu căutau să aducă datele din MLD. 

Există şi cazuri în care elevii întreabă din 
câte cuvinte este formată seria, câte au 
evocat, câte au uitat. Fenomenul indică un 
caracter infantil, o lipsă de autonomie şi 
tendinţa de a recurge la ajutorul adultului 
datorită lipsei de siguranţă. Elevii la care 
activitatea de control a evocării pe plan 
mintal nu se poate interioriza, în timpul 
evocării fac diferite observaţii sau precizări 
cu voce tare. Această intervenţie 
reprezintă o încercare de fixare a atenţiei 
asupra cuvântului, dar în realitate 
întrerupe seria de stimuli şi îngreunează 
asocierea lor. 

Memoria este influenţată în desfăşurarea 
sa de o serie de factori ca: incapacitatea de 
a transfera materialul memorat de la o 
etapă la alta a memorării, incapacitatea de 
a consolida structurile deja formate la 
nivelul MLD, de asociere a stimulilor între 
ei, de structurare spontană a seriei, 
capacitatea redusă de aprehensiune, de 
influenţa inhibiţiei retroactive, de 
dificultatea de antrenare în activitate, 
incapacitatea de efort susţinut, scăderea 
motivaţiei faţă de sarcină, slaba 
manifestare a procesului inhibiţiei de 
diferenţiere, de iradierea difuză a 
excitaţiilor şi de capacitatea redusă de 
autocontrol. Acţiunea unora sau altora din 

aceşti factori a dus la apariţia unor 
manifestări particulare, specifice la nivelul 
diferitelor structuri şi operaţii ale 
memoriei privind volumul informaţiei 
păstrate, timpul de păstrare, 
complexitatea transformării informaţiei, 
codarea, repetiţia, stocarea, decizia, 
operaţiile de control şi strategiile de 
restabilire. 

Nereuşita şcolară nu este efectul exclusiv 
al deficitelor de gândire şi de memorie, ci 
în mare măsură şi al unei insuficiente 
motivaţii. Dorinţa de a obţine note bune şi 
aprobarea adulţilor, dorinţa de afirmare, 
interesele de cunoaştere sunt mult mai 
slabe şi mai instabile. Dorinţa de a fi 
recompensat are, ca şi la copiii tipici, un 
rol pozitiv în învăţare. Problema 
motivaţiei este deosebit de complexă, iar 
în acest domeniu nu se pot face, în general, 
afirmaţii cu caracter absolut, fără a ţine 
seama de natura dinamică a relaţiei dintre 
factorii motivaţionali. Nu trebuie neglijat 
nici faptul că o motivaţie oarecare poate 
avea şi efecte negative. O astfel de situaţie 
are loc, de exemplu, atunci când dorinţa 
de a primi o oarecare recompensă este 
deosebit de mare, producând o stare de 
încordare afectivă ce dezorganizează 
activitatea. Alteori, dorinţa de a primi 
recompensa se ciocneşte de conştiinţa pe 
care o are subiectul că nu va reuşi să 
realizeze ceea ce i se cere. Într-un aastfel 
de caz apare o reacţie de apărare în care 
copilul minimalizează importanţa 
recompensei şi a activităţii pe care refuză 
să o execute. În sfârşit, manifestări 
negative apar şi atunci când recompensa 
utilizată este de aşa natură încât 
contrazice anumite idei pe care subiectul 
le are despre sine. Nu trebuie să se piardă 
din vedere faptul că mobilizarea 
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motivaţională are efecte pozitive numai 
până la un anumit nivel, adică până la 
nivelul care nu depăşeşte posibilităţile 
obiective de a executa o anumită sarcină. 

Memoria verbală este considerată a fi 
subordonată memoriei de lucru. Aceasta 
reprezintă cantitatea limitată de 
informație reținută pentru un interval 
scurt de timp în vederea rezolvării unei 
sarcini cognitive. Între memoria de lucru 
și memoria de memoria de scurtă durată 
este o diferență semnificativă, și anume 
memoria de scurtă durată presupune 
simpla stocare a informației, în timp ce 
memoria de lucru presupune operarea 
activă cu aceasta. În context școlar, sarcina 
unei probleme de rezolvat este reținută în 
memoria de scurtă durată, iar 
reactualizarea în vederea soluționării 
reprezintă activitatea memoriei de lucru. 

Scopul cercetării 
Scopul cercetării de față este de a facilita 
dezvoltarea memoriei verbale a elevilor cu 
dizabilitate intelectuală ușoară utilizând 
strategii specifice de intervenție ce vizează 
antrenarea memoriei de scurtă durată. 

Obiective specifice: 
Identificarea nivelului general al 
dezvoltării limbajului și memoriei verbale 
a elevilor (evaluare inițială); 

Evaluarea dezvoltării limbajului și 
memoriei verbale a elevilor (evaluare 
finală) cuprinși în lotul de cercetare; 

Ipoteze 
1. Implicarea elevilor cu dizabilitate 

intelectuală ușoară în activități ce 
stimulează dezvoltarea memoriei de 
scurtă durată, favorizează 
dezvoltarea memoriei verbale. 

2. Memoria verbală a elevilor cu 
dizabilitate intelectuală este 
îmbunătățită cu ajutorul 
intervențiilor psihopedagogice axate 
pe dezvoltarea limbajului. 

Descrierea lotului de participanți 
Participanții la cercetare selectați în 
scopul demarării lucrării de față provin din 
Școala Gimnazială Specială Baia Mare, 
cumulând 30 de elevi din două clase: 

Clasa a VIII-a A, grup experimental, 15 
elevi, cu vârste cuprinse între 15 și 18 de 
ani, 7 de gen feminin, 8 de gen masculin; 

Clasa a VIII-a B, grup de control, 15 elevi, 
cu vârste cuprinse între 15 și 20 de ani, 9 de 
gen feminin, 6 de gen masculin; 

În grupul experimental, media de vârstă a 
elevilor este de 16 ani și 2 luni (vârste 
cuprinse între 15 și 18 ani, 6 elevi de 15 ani, 
2 elevi de 16 ani, 4 elevi de 17 ani și 3 elevi 
de 18 ani), iar în grupul de control, media 
de vârstă a elevilor este de 16 ani și 4 luni 
(vârste cuprinse între 15 și 20 de ani, 6 elevi 
de 15 ani, 4 elevi de 16 ani, 1 elev de 17 ani, 
2 elevi de 18 ani și 2 elevi de 20 de ani). În 
total sunt incluși 16 elevi de gen feminin (7 
în grupul experimental și 9 în grupul de 
control) și 14 elevi de gen masculin (8 în 
grupul experimental și 6 în grupul de 
control). De asemenea, diagnosticul 
elevilor, cât și încadrarea acestora în 
clasele de proveniență este de dizabilitate 
intelectuală ușoară. 

Instrumente de lucru 
1. Testul Rey Verbal (evaluare inițială / 

evaluare finală); 
2. Probă de Evaluare și Antrenare a 

Fluenței Verbale în Citire (probă de 
antrenament, evaluare inițială / 
evaluare finală); 
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3. Activități de antrenare a memoriei 
verbale, fișe de lucru (intervenție). 

Testul Rey Verbal (evaluare inițială / 
evaluare finală): În anul 1964 Andre Rey 
elaborează o metodă de cercetare, numită 
Proba Rey – verbal a particularităţilor 
memoriei verbale imediate, care permite o 
analiză a procesului în desfăsurarea sa. 
Rezultatele obţinute cu proba elaborată de 
Rey nu se reduc la constatarea reuşitei 
imediate, ci sugerează şi determinantele 
psihice care intervin în nereuşită. A. Rey a 
stabilit etaloane pentru subiecţii tipici de 
diferite vârste şi nivele culturale. În acelaşi 
timp, Rey evidenţiază o serie de 
manifestări simptomatice, privind 
volumul şi fidelitatea reproducerilor, cât şi 
a recunoaşterilor, a comportamentului 
motor şi verbal, care toate în ansamblu 
dau un tablou tipic pentru copiii cu 
dizabilitate intelectuală.  

Probă de Evaluare și Antrenare a Fluenței 
Verbale în Citire (probă de antrenament, 
evaluare inițială / evaluare finală): Fluența 
în citire reprezintă o abilitate specială de a 
decodifica rapid și acurat cuvinte, 
facilitând recunoașterea cuvintelor 
suficient de rapid pentru a câștiga timp în 
citirea și înțelegrea textului din care fac 
parte. Fluența verbală este considerată a 
avea rol predictiv pentru achiziția 
abilităților școlare, în vederea asigurării 
succesului școlar. Proba PEAFC (Bodea-
Hațegan, 2016) este o probă de evaluare și 
antrenare a fluenței in citire. Proba este 
structurată în 6 părți, listele cu material 
lingvistic fiind dependente de 
particularitățile fonetice, morfo-lexicale și 
sintactice ale limbii române. Sarcina de 
lucru constă citirea a cât mai multor 
cuvinte într-un minut. Examinatorul 
înregistrază numărul de cuvinte citite 

corect din fiecare listă precum și numărul 
erorilor înregistrate de acesta. Dacă în acel 
minut alocat, elevul termină de citit lista 
de cuvinte, atunci va relua lista de la 
început pentru a contabiliza număr 
maxim de cuvinte pe care copilul îl poate 
citi într-un minut. În cercetarea de față au 
fost folosite patru liste de cuvinte: litere, 
cuvinte monosilabice, cuvinte bisilabice și 
cuvinte trisilabice.  

Activități de antrenare a memoriei 
verbale, fișe de lucru (intervenție): 
Termenul de „memorie” este utilizat în 
general ca descriptor al capacității de a 
evoca, însă o privire mai amănunțită relevă 
multiplele întrebuințări ale cuvântului: 
memorie de scurtă durată, memorie de 
lungă durată, memorie verbală, memorie 
de lucru, memorie vizuală, ș.a.m.d., având 
diferite sensuri fiecare (intersectându-se 
în unele cazuri); specificitatea fiecărui 
subtip al memoriei este dată de activarea 
unor zone distincte în creier. Memoria 
verbală implică evocarea cuvintelor, a 
itemilor verbali sau „memoria bazată pe 
limbaj”; aceasta poate fi asociată cu 
memoria de scurtă durată, reflectând 
abilitatea de a ține minte într-o manieră 
activă informații pentru o perioadă scurtă 
de timp. Memoria verbală de scurtă durată 
implică trei componente: capacitatea, 
durata și codarea. Prin „capacitate” 
înțelegem volumul de informație pe care 
persoana o poate stoca în memoria verbală 
de scurtă durată (Miller, 1956, sugera că în 
medie se rețin 7 itemi, +/-2 pentru un 
adult în memoria de scurtă durată). 
„Durata” se referă la perioada de timp în 
care un număr de itemi este stocat și poate 
fi evocat fără dificultate (în medie, 15 – 30 
de secunde de stocare în memoria verbală 
de scurtă durată, dacă nu există 



RRTTLC 2020 
 

 

73 

interferențe ce pot cauza pierderi de 
informație), iar „codarea” reprezintă 
tehnica de stocare a informației, specifică 
fiecărui individ: repetiție mintală, verbală, 
vizualizare, atribuirea unor caracteristici, 
itemilor în cauză. Memoria de scurtă 
durată se corelează direct și cu memoria 
de lucru, unde este necesară nu doar 
evocarea unei informații, ci și manipularea 
sau utilizarea acelei informații în scopul 
îndeplinirii unei sarcini anume; în acest 
sens observăm că acei copii care au o 
memorie verbală de scurtă durată cu 
dificultăți și de randament slab, vor 
întâmpina probleme în sarcinile de 
învățare, evocare și/sau în general în 
performanțele școlare. Antrenarea 
memoriei verbale presupune așadar 
implicarea elevilor în sarcini de evocare a 
cuvintelor, a itemilor verbali sau a 
exercițiilor de memorie bazate pe limbaj, 
reflectând abilitatea de memorare într-o 
manieră activă a unor informații pentru o 
perioadă scurtă de timp, implicând cele 
trei componente ale memoriei verbale de 
scurtă durată: capacitatea, durata și 
codarea. 

Activitățile de antrenare a memoriei 
verbale sunt elaborate în acord cu stadiul 
de dezvoltare cognitivă al copilului, 
urmărindu-se evitarea deficienței utilizării 
strategiei. Acest fenomen poate fi observat 
atunci când frecvența de utilizare a 
strategiei crește, însă nu direct 
proporțional cu performanța în 
reactualizarea informației. Strategiile de 
îmbunătățire a memoriei vizează 
combinarea unor startegii atât pentru 
memoria verbală, cât și pentru memoria 
vizuală. Antrenarea memoriei poate 
presupune strategii mnezice ( asocieri), 
strategii vizuale ( desene, reprezentări 

grafice), strategii de memorie verbală 
(povești, rime) și strategii metacognitive 
(conștientizarea procesului). Repetiția 
reprezintă cea mai utilizată metodă în 
însușirea de informații noi. Imbinarea 
strategiilor de repetiție cu crearea de 
povești conduce la dezvoltarea memoriei 
de lucru verbale, și implicit a performanței 
la sarcinile din clasă. Strategia imageriilor 
mentale implică reținerea stimulilor prin 
vizualizarea lor în plan mental, 
determinând creșterea capacității 
memoriei de lucru verbale. 
Antrenemantul bazat pe strategii poate fi 
inclus în sarcinile cerute la clasă sau în 
activitățile individuale. Eficacitatea este 
dată atât de explicarea lor, cât și de 
extinderea utilizării lor până la 
masterizare. Optarea pentru un anumit tip 
de strategie se face în funcție de 
particularitățile de dezvoltare ale elevului 
și prin raportarea corectă la nevoile 
acestuia. Este importantă abordarea 
proceselor memoriei într-un mod 
interdependent și nu tratarea individuală 
a componentelor acesteia. Astfel, în 
condițiile în care obiectivul general al 
intervenției vizează îmbunătățirea 
memoriei de lucru verbale, intervenția va 
folosi stimuli auditivi.  

În scopul antrenării memoriei verbale, au 
fost realizate exerciții de tipul: 

− exerciții de reporducere a unor serii de 
sunete, direct și indirect; 

− exerciții de reproducere a unor serii de 
silabe, direct și indirect: 

− exerciții de reproducere de cuvinte și 
de logatomi; 

− exerciții de reproducere de sintagme și 
propoziții; 

− exerciții de repovestire a unor 
întâmplări; 
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− exerciții de ordonare a unor imagini 
prin care este reprezentat un 
eveniment structurat cronologic; 

− exerciții de memorare a unor poezii 
scurte. 

Ca resurse materiale în acest sens, au fost 
folosite liste cu material lingvistic centrate 
pe suntele, silabe, cuvinte și propoziții, 
cărți de povești, poezii scurte, povești 
ilustrate, precum și înregistrări audio-
video.  

Designul acestui studiu este unul cvasi-
experimental, deoarece împărțirea 
subiecților nu este aleatorie, participanții 
la studiu fiind împărțiți în două grupuri 
distincte: elevii incluși în cercetare, care 
vor parcurge programul propus de citire 
de imagini, și elevii incluși în cercetare 
care nu vor parcurge acest program; 
ambele grupuri vor participa la programul 
educațional de predare – învățare – 
evaluare conform curriculei în curs în anul 
școlar actual. 

Întrebuințarea planului de intervenție 
propus reprezintă, desigur, manipularea 
variabilei pe care această metodă o 
reprezintă, și anume variabila 
independentă; variabila dependentă este 
trasată de programa educațională 
tradițională specifică învățământului 
special, la care participă ambele grupuri de 
subiecți ai cercetării. 

Studiul se desfășoară pe durata anului 
școlar 2018 – 2019, în cadrul Școlii 
Gimnaziale Speciale Baia Mare. Se 
realizează o evaluare inițială a subiecților 
incluși în studiu (noiembrie 2018), 
centralizându-se și prelucrându-se datele 
obținute, conturându-se astfel și planul de 
intervenție propus, conform specificului și 
nevoilor elevilor. Planul de intervenție se 

aplică pe o durată de 6 luni (decembrie 
2018 – mai 2019), urmat de o perioadă de 
evaluare finală (iunie 2019), încheind 
cercetarea cu ajutorul datelor obținute 
prin centralizarea, compararea și 
interpretarea acestora. 

Rezultate 
În prezentarea rezultatelor acestui studiu 
s-au acumulat toate datele obținute prin 
aplicarea instrumentului de evaluare 
inițială și evaluare finală (Rey verbal, 
PEAFC) urmând ca apoi aceste date să fie 
prelucrate statistic; demersul prelucrării 
statistice este relevat de necesitatea 
verificării și a validării (sau invalidării) 
ipotezelor implicite propuse în această 
cercetare.  

Prezentarea rezultatelor evaluărilor a fost 
realizată sistematic, pornind de la analiza 
evaluărilor inițiale, comparate între cele 
două grupuri de participanți, la analiza 
evaluărilor finale, comparate din nou între 
cele două grupuri de participanți; după 
aceste prelucrări, s-a realizat compararea 
statistică a rezultatelor evaluărilor inițiale 
cu cele finale, pentru delimitarea și 
scoaterea în evidență a indicilor de 
creștere (sau descreștere) a 
performanțelor participanților incluși în 
eșantionul cercetării. Finalitatea acestor 
proceduri este de a realiza o analiză 
statistică, comparativă, a indicilor de 
performanță a celor două grupuri, 
verificând în același timp și confirmarea / 
infirmarea ipotezelor înaintate de către 
acest studiu. 

În analiza rezultatelor obținute în testarea 
inițială, s-au cumulat următoarele date: 

Pentru evaluarea inițială cu ajutorul 
PEAFC, în cazul grupului experimental, 
cei 15 participanți au citit între 56 și 60 de 
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litere / minut, având media 58; cuvinte 
monosilabice între 52 și 60 cuvinte / 
minut, având media 54; cuvinte bisilabice 
între 34 – 44 cuvinte / minut, având media 
40; cuvinte trisilabice între 18 – 32 cuvinte 
/ minut, având media 25. 

Pentru evaluarea inițială cu ajutorul 
PEAFC, în cazul grupului de control, cei 15 
participanți au citit între 54 și 60 de litere 
/ minut, având media 57; cuvinte 
monosilabice între 52 și 60 cuvinte / 
minut, având media 53; cuvinte bisilabice 
între 36 – 44 cuvinte / minut, având media 
40; cuvinte trisilabice între 20 – 32 cuvinte 
/ minut, având media 27. 

În cazul grupului experimental, din 
analiza rezultatelor finale a celor 15 
participanți, observăm că: 15 au citit 
complet cele 60 de litere / minut, având 
media 60; cuvinte monosilabice între 58 și 
60 cuvinte / minut, având media 59; 
cuvinte bisilabice între 44 – 60 cuvinte / 
minut, având media 53; cuvinte trisilabice 
între 30 – 58 cuvinte / minut, având media 
47. 

Pentru evaluarea finală cu ajutorul PEAFC, 
în cazul grupului de control, cei 15 
participanți au citit între 54 și 60 de litere 
/ minut, având media 57; cuvinte 
monosilabice între 52 și 60 cuvinte / 
minut, având media 53; cuvinte bisilabice 
între 36 – 44 cuvinte / minut, având media 
40; cuvinte trisilabice între 20 – 32 cuvinte 
/ minut, având media 27, rezultatele 
neprezentând evoluție de-a lungul 
timpului. 

Astfel, sumarizând rezultatele și 
comparându-le, la proba PEAFC, grupul 
experimental se distinge de cel de control 
prin efectuarea sarcinilor la un nivel înalt. 
Se consideră că această diferență între cele 

două grupuri pentru proba PEAFC este cea 
care demonstrează că implicarea elevilor 
cu dizabilitate intelectuală ușoară în 
activități de procesare fonologică 
favorizează abilitățile comunicaționale și 
dezvoltarea memoriei verbale, confirmând 
ipoteza inițială a acestei cercetări. Această 
concluzionare este susținută și de 
rezultatele probei Rey memorie verbală. 

În cazul probei Rey memorie verbală, 
raportându-ne la Coeficientul de fidelitate 
(calitate – precizie – fidelitate), în cazul 
grupului experimental, în evaluarea finală, 
se obține o medie de 82 (din maximum 
100) cu valori cuprinse între 63 și 97 
puncte. 

Pentru grupul de control, rezultatele 
obținute sunt cuprinse între 38 și 71 (din 
100 maxim), având o medie generală a 
coeficientului de fidelitate de 52, per grup 
– rezultat întâlnit și în etapa inițială a 
evaluărilor. 

Ca și în cazul probei PEAFC, proba Rey 
memorie verbală confirmă așadar 
ipotezele studiului de față, prin aceasta 
înțelegându-se că memoria verbală a 
elevilor cu dizabilitate intelectuală este 
îmbunătățită cu ajutorul intervențiilor 
psihopedagogice axate pe dezvoltarea 
limbajului, iar memoria verbală este 
favorizată în dezvoltare de către 
activitățile de procesare fonologică. 

Astfel, cu ajutorul a două clase de elevi 
(grup experimental, 15 elevi, grup de 
control, 15 elevi) cu vârste cuprinse între 15 
și 20 de ani, cercetarea de față a urmărit 
confirmarea ipotezelor prin care se 
prezumă că implicarea elevilor cu 
dizabilitate intelectuală ușoară în 
activități de dezvoltare a memoriei de 
scurtă durată, favorizează dezvoltarea 
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memoriei verbale, cu implicații asupra 
dezvoltării abilităților comunicaționale și, 
de asemenea, că memoria verbală a 
elevilor cu dizabilitate intelectuală este 
îmbunătățită cu ajutorul intervențiilor 
psihopedagogice axate pe dezvoltarea 
limbajului. În facilitarea studiului 
experimental s-au folosit trei instrumente 
principale: Testul Rey memorie verbală, 
Proba de evaluare și antrenare a fluenței 
verbale în citire și Activitățile de 
dezvoltare a memoriei.  

Confirmarea ipotezelor a fost susținută de 
datele obținute din evaluările elevilor, a 
căror rezultate la evaluările finale, 
comparate cu rezultatele evaluărilor 
inițiale, realizate cu ajutorul probei PEAFC 
relevă progresul înregistrat de elevii 
grupului experimental, la subscalele 
„Litere” și „Cuvinte monosilabice”, 
evidențiindu-se că acești elevi ating 
parcurgerea maximă, însă aspectul cel mai 
important este dat de „Cuvintele 
bisilabice” și „Cuvintele trisilabice”, al 
căror progres se distanțează vizibil de 
rezultatele obținute de către grupul de 
control; Se consideră că această diferență 
între cele două grupuri pentru proba 
PEAFC este cea care demonstrează că 
implicarea elevilor cu dizabilitate 
intelectuală ușoară în activități de 
dezvoltare a memoriei de scurtă durată 
favorizează dezvoltarea abilităților 
comunicaționale și dezvoltarea memoriei 
verbale, confirmând ipoteza inițială a 
acestei cercetări. Această concluzionare 
este susținută și de rezultatele probei Rey 
memorie verbală. În cazul probei Rey 
memorie verbală, raportându-ne la 
Coeficientul de fidelitate (calitate – 
precizie – fidelitate), în cazul grupului 
experimental, în evaluarea finală, se obține 

o medie de 82 (din maximum 100) cu 
valori cuprinse între 63 și 97 puncte. 
Pentru grupul de control, rezultatele 
obținute sunt cuprinse între 38 și 71 (din 
100 maxim), având o medie generală a 
coeficientului de fidelitate de 52, per grup 
– rezultat întâlnit și în etapa inițială a 
evaluărilor. Și în cazul probei Rey 
memorie verbală, progresul înregistrat de 
elevii grupului experimental este facilitat 
de către reprezentarea grafică, în care 
observăm că acești elevi, din procentajul 
maxim ce putea fi obținut la „coeficientul 
de fidelitate” de 100% al probei Rey, au 
obținut o medie de 82%, în timp ce elevii 
grupului de control au obținut o medie a 
coeficientului de fidelitate de 52%. 

Concluzii 
Cu ajutorul probelor utilizate, ipotezele 
conform cărora „implicarea elevilor cu 
dizabilitate intelectuală ușoară în 
activități de stimulare a dezvoltării 
memoriei de scurtă durată, favorizează 
dezvoltarea memoriei verbale, cu 
implicații asupra dezvoltării abilităților 
comunicaționale” și „memoria verbală a 
elevilor cu dizabilitate intelectuală este 
îmbunătățită cu ajutorul intervențiilor 
psihopedagogice axate pe dezvoltarea 
limbajului” se consideră a fi confirmate, 
îndeplinindu-se astfel și obiectivul general 
al acestei lucrări, și anume, facilitarea 
dezvoltării memoriei verbale a elevilor cu 
dizabilitate intelectuală ușoară utilizând 
strategii specifice de intervenție. 
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Elaborarea unui scale de măsurare a atitudinii cadrelor didactice față de 
elevii cu CES integrați în învățământul de masă 

Nicoleta Raluca LUPU 1 

Abstract 

Inclusion of people with disabilities is a topical issue that occupies an important place among the concerns 
of specialists. The attitude of community members can positively or negatively influence the process. In the 
process of integration of pupils with special education needs in mainstream schools an important role has 
the attitude of teachers. Measuring attitudes of a large group of participants to respect the principle of 
anonymity is difficult. The purpose of this study was to develop a instrument to measure teachers' attitudes 
towards the integration of pupils with special education needs in mainstream school. Knowing the real 
attitude and the factors that influence this attitude will allow specialists to develop and implement 
programmes to change attitudes, thus favouring the integration of pupils with special needs 

Keywords: special education needs, attitude, integration, scale. 

 

Introducere 
În literatura de specialitate există mai 
multe definiții ale atitudinii, fiind un 
domeniu intens studiat în psihologia 
socială. Iluţ (2004) explică interesul 
manifestat prin complexitatea sa și prin 
multiplele sale faţete. În dicționarul de 
psihologie, Popescu-Neveanu (1978) 
definește atitudinea ca o modalitate 
relativ constantă de raportare a 
individului sau grupului faţă de anumite 
laturi ale vieţii sociale şi faţă de propria 
persoană. Allport (1959) definește 
atitudinea ca orientarea subiectului față 
de alt subiect, obiect sau situație. După 
Larousee (1998) conceptul de atitudine 
acoperă diverse semnificaţii. Există 
atitudini personale, care nu pun în cauză 
decât individul şi atitudini sociale, care 
au o incidenţă asupra grupurilor, ambele 
având în comun un ansamblu de reacţii 
personale faţă de un obiect determinat: 
animal, persoană, idee sau lucru. O 
definiție complexă a atitudinii oferă 
Vrabie (1975): ”sistem relativ durabil de 
reacții afective, față de obiectul 

atitudinii, reacții ce reflectă conceptele și 
convingerile însușite de individ cu privire 
la caracteristicile unui obiect social sau al 
unei clase de obiecte sociale și care-l 
predispun la o anumită comportare față 
de obiectul atitudinii” (pp.33-34). 
Autorul a ajuns la această definiție în 
urma unei analize a literaturii de 
specialitate, găsind elementele comune 
ale definițiilor oferite, atrăgând atenția că 
sunt definiții care pun accentul pe 
componenta intelectuală și definiții care 
reduc atitudinea la componenta afectivă 
sau la comportament. Deducem de aici 
că atitudinea este formată din cele trei 
componente mai sus amintite, care 
interacționează între ele, având aporturi 
diferite în formarea atitudinii. Neculau 
(2004), Chelcea (2008) amintesc de 
”Modelul tridimensional al atitudinii”: 1) 
componenta cognitivă (opinii, credințe, 
convingeri), 2) componenta 
comportamentală (comportamentul 
manifestat), 3) componenta afectivă 
(sentimente). Vrabie (1975) explică rolul 
fiecărei componente în formarea 
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atitudinii. Dacă sfera cognitivă a 
atitudinii permite cunoașterea și 
înțelegerea obiectului față de care 
manifestăm o atitudine, prin sfera 
afectivă obiectul este evaluat, apreciat, ca 
la final, subiectul în funcție de ceea ce a 
înțeles și simte să aibă o reacție externă, 
un comportament.  

În ceea ce privește măsurarea atitudinii, 
Eiser, Van Den Plight (1988) consideră că 
măsurarea atitudinilor este dificilă 
deoarece acestea nu sunt vizibile, fiind 
măsurate indirect. Chircev (1941) descrie 
următoarele metode pentru măsurarea 
atitudinilor: 1) metoda recensământului- 
operație de numerotare a persoanelor 
care sunt pentru sau contra, 2) metoda 
chestionarului- se răspunde la mai multe 
întrebări, suma răspunsurilor pozitive 
arătând intensitatea atitudinii; fața de 
metoda recensământului, metoda 
chestionarului poate fi supusă metodelor 
statistice pentru verificarea validității și 
fidelității, 3) testele de opinie (față de 
chestionare scările de opinie au avantajul 
de a avea mai multe gradații în funcție de 
intensitatea atitudinii), 4) testele de 
situații- prezentarea unor situații care să 
măsoare atitudinile în baza răspunsului 
oferit.  

Articolul de față abordează atitudinea 
cadrelor didactice față de integrarea 
elevilor cu CES în învățământul de masă 
și propune un chestionar de măsurare a 
acestei atitudini. Rezultatele unui studiu 
recent (Lupu, 2017) asupra unui grup mic 
de cadre didactice, din județul Brașov, au 
arătat o atitudine pozitivă față de 
incluziunea elevilor cu dizabilităţi. 
Metoda de măsurare a atitudinii a fost 
interviul în grup, un aspect important 
care ar fi putut influența răspunsul 

participanților, din lipsa anonimatului. 
În acest context, se dorește elaborarea 
unui instrument care să permită 
investigarea atitudinii cadrelor didactice 
într-un număr mai mare, într-un timp 
mai restrâns și respectând principiul 
confidențialității.  

Alte scale care măsoară atitudinea 
cadrelor didactice cu privire la 
incluziunea elevilor sunt: Scala STATIC 
„Scale of Teachers’ Attitudes Toward 
Inclusive Classrooms” (Cochran, 1997) şi 
scala ATTAS-mm “Attitudes Towards 
Teaching All Students” (Lori & Noto, 
Gregory, 2012). Aceste scale măsoară 
atitudinea cadrelor didactice în general şi 
percepţiile acestora faţă de mai multe 
aspecte ale procesului incluziunii şcolare.  

Operaționalizarea conceptului 
Conceptul de ”atitudine față de elevii cu 
CES” a fost împărțit în trei subconcepte: 
atitudinea față de persoanele cu 
dizabilităţi în general, atitudinea față de 
integrarea elevilor cu CES în școala unde 
cadrul didactic predă, atitudinea față de 
integrarea elevilor cu CES în clasa unde 
cadrul didactic predă. În elaborarea 
chestionarului, s-a pornit de la premiza 
conform căreia atitudinea cadrelor 
didactice față de elevii cu CES diferă în 
funcție de contactul direct cu aceștia. 
Altfel spus, respondenții la chestionar 
pot manifesta o atitudine pozitivă atunci 
când este vorba despre persoanele cu 
dizabilităţi în general și despre integrarea 
lor în învățământ și societate, unde vreun 
contact direct cu ei este puțin probabil. 
Atunci când aria persoanelor cu 
dizabilităţi se restrânge la elevii cu CES și 
la integrarea lor în școală sau în clasă, 
contactul cu ei fiind inevitabil, atitudinea 
poate suferi modificări. Fiecare 
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subconcept este divizat, la rândul lui în 
alte categorii, după cum se observă în 
figura 1. Atitudinea față de persoanele cu 
dizabilităţi, în general se referă la 
drepturile acestei categorii și la 
integrarea lor în învățământ și societate. 

Atitudinea față de integrarea elevilor cu 
CES în școală și în clasă este măsurată în 
funcție de tipul integrării (integrare 
totală, parțială, integrare cu profesor de 
sprijin) și în funcție de tipul și gravitatea 
deficienței elevilor.

 
Fig. I Operaționalizarea conceptului atitudinea față de integrarea elevilor cu CES ” 

Generarea unui set mare de itemi 
În această etapă s-au elaborat un număr 
cât mai mare de itemi care să abordeze 
problematica atitudinii față de elevii cu 
CES, itemi pentru fiecare subcategorie 
menționată mai sus. Astfel scala va avea 
trei subscale care vor aborda conceptul 

de atitudine într-un cadru general, larg 
(prima subscală), dar și într-un cadru 
specific, restrâns (ultimele două 
subscale). În elaborarea itemilor se va 
ține cont de regulile de scriere a itemilor 
și de principiul redundanței (Aniței, 
2007, Clinciu, 2009).  

Tabelele următoare prezintă itemii fiecărei subscale, astfel:  
Tab. I Itemi subscala I- Atitudinea față de persoanele cu dizabilităţi, în general 

Atitudinea față 
de integrarea  

elevilor cu CES 
în școlile de 

masă

Atitudinea față de 
persoanele cu 
dizabilităţi în 

general:
-drepturile persoanelor  

cu dizabilităţi
-integrarea persoanelor 

cu dizabilităţi în societate
-integrarea elevilor cu 

CES în învățământul de 
masă

Atitudinea față de 
integrarea elevilor cu  
CES în școala unde 

cadrul didactic predă
-integrare totală

-integrare parțială
-integrare cu profesor de 

sprijin
-integrare în funcție de 

tipul și gravitatea 
deficienței

Atitudinea față de 
integrarea elevilor cu  

CES în clasa unde 
cadrul didactic predă

-integrare totală
-integrare parțială

-integrare cu profesor de 
sprijin

-integrare în funcție de 
tipul și gravitatea 

deficienței

DREPTURILE PERSOANELOR CU NEVOI SPECIALE 
Persoanele cu dizabilităţi au dreptul la educație. 
Persoanele cu dizabilităţi au dreptul la servicii de sănătate și recuperare. 
Persoanele cu dizabilităţi au dreptul la șanse egale în educație, indiferent de tipul și gravitatea 
deficienței. 
Persoanele cu dizabilităţi au dreptul la pregătire profesională pentru angajare. 
Persoanele cu dizabilităţi au dreptul la șanse egale în integrarea profesională, indiferent de 
tipul deficienței. 
Persoanele cu dizabilităţi au dreptul la dezvoltare culturală și spirituală. 
Școala românească de masă ar trebui să fie o ”școală pentru toți”. 
Locul elevilor cu CES este în învățământul special. 
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Se observă că itemii primei subscale fac 
referire la drepturile persoanelor cu 
dizabilităţi și măsoară atitudinea 
generală față de integrarea acestora în 
societate, fără a presupune un contact 
direct cu această categorie. La sfârșitul 
subscalei se face trecerea subtilă de la o 
atitudine generală față de integrarea în 
societate spre o atitudine generală față de 
integrarea în învățământul de masă. Se 
observă prezența unor itemi cu scorare 
inversă. De exemplu itemul ”Locul 
elevilor cu CES este în învățământul 
special” arată o împotrivire față de 
integrarea în învățământul de masă, pe 
când itemul” Școala românească de masă 
ar trebui să fie o ”școală pentru toți” arată 
acceptarea tuturor elevilor în școala de 
masă.  

A doua subscală (tab. II) măsoară 
atitudinea față de integrarea parțială sau 
totală a elevilor cu CES în școala unde 
cadrul didactic predă (probabilitatea 
unui contact cu elevul cu CES crește). Se 
observă trecerea de la general la 
particular. Și aici sunt prezenți itemii cu 
scorare inversă. Itemii subscalei fac 
referire la integrare indiferent de 
deficiență, în funcție de gravitatea 
deficienței, cu sau fară profesor de 
sprijin, în funcție de progresul elevilor. 
De asemenea, itemii vizează imaginea 
școlii, formarea cadrelor didactice și 
condițiile oferite de școală, toți acești 
factori influențând atitudinea.  

Tab. II Itemi subscala II- Atitudinea față de integrarea elevilor cu CES în școală 
INTEGRARE, INDIFERENT DE DIZABILITATE 
Elevii cu CES fac parte din școală alături de ceilalți copii. 
INTEGRARE, ÎN FUNCȚIE DE GRAVITATEA DIZABILITĂŢII 
Școala ar trebui să aibă dreptul să aleagă elevii cu CES, în funcție de gravitatea dizabilităţii lor. 
Elevii cu dizabilităţi moderate ar trebui integrați total în școală. 
Elevii cu dizabilităţi grave ar trebuie integrați parțial în școală, doar pentru dezvoltarea socială. 
Și elevii cu dizabilităţi grave pot fi integrați total în școală. 
INTEGRARE CU PROFESOR DE SPRIJIN 
Elevilor cu dizabilităţi grave ar trebui să li se refuze accesul în școală, fără asistent personal. 
Elevii cu dizabilităţi moderate pot fi acceptați în școală și fără profesor de sprijin. 
IMAGINEA ȘCOLII 
Imaginea școlii nu este ”pătată” de prezența elevilor cu CES. 
FORMAREA CADRELOR DIDACTICE 
Cadrele didactice din școală nu ar trebui să predea elevilor cu CES, deoarece nu pentru această 
categorie s-au pregătit profesional. 
Este de datoria profesorilor din Școala Specială să predea elevilor cu CES. 
CONDIȚII/SERVICII SPECIALIZATE 
Școala ar trebui adaptată nevoilor elevilor cu CES. 
Școala nu trebuie dotată pentru nevoile elevilor cu dizabilităţi deoarece nu este Școală Specială. 
INTEGRARE ÎN FUNCȚIE DE PROGRESUL ELEVILOR 
Elevii cu CES care nu pot respecta programul și activitățile școlii nu au ce căuta în școală. 
Școala este doar pentru cei care ”pot ține pasul”! 
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Ultima subscală măsoară atitudinea în sens și mai restrâns, fâcând trecerea de la 
integrarea în școală la integrarea în clasa unde cadrul didactic predă și unde contactul 
este inevitabil. 

Tab. III Itemi subscala III- Atitudine față de integrarea elevilor cu CES în clasă 

 

Se observă itemii cu scorare inversă care 
au rolul și de a verifica onestitatea și 
atenția cadrelor didactice în completarea 
chestionarului. Un profesor care va fi de 
acord cu afirmația ” Profesorul de sprijin 
poate fi de ajutor cadrului didactic ” nu 
poate fi de acord în același timp și cu 
itemul ”Prezența profesorului de sprijin 
în clasă este deranjantă și inutilă” o astfel 
de nepotrivire demonstrând, fie lipsa 
onestității, fie lipsa atenției în 
completarea chestionarului, fapt ce va 
atrage după sine eliminarea 
participantului din cadrul cercetării 
pentru a nu distorsiona rezultatele finale. 
Itemii ultimei subscale fac referire la 

integrarea parțială, totală, integrarea în 
funcție de gradul dizabilităţii sau 
indiferent de dizabilitate și măsoară 
atitudinea cadrului didactic față de 
integrarea elevului cu CES în clasă, atât 
în funcție de impactul pe care elevul cu 
CES îl are asupra celorlalți elevi și asupra 
imaginii clasei, cât și în funcție de 
tulburările de comportament asociate 
dizabilităţii 

Determinarea tipului de format al 
măsurătorii 
Pentru determinarea atitudinilor, 
datorită faptului că sunt ușor de 
construit și tind să aibă o mare fidelitate, 

INTEGRARE, INDIFERENT DE DIZABILITATE 
Ușa clasei este deschisă pentru toți elevii, indiferent de dizabilitate. 
INTEGRARE, ÎN FUNCȚIE DE GRAVITATEA DIZABILITĂŢII 
Cadrul didactic ar trebuie să aibă dreptul să refuze anumite categorii de elevi cu CES. 
Elevii cu dizabilităţi moderate pot avea responsabilități în clasă. 
Elevii cu dizabilităţi grave ar trebuie să participe doar la unele activități din clasă. 
Elevii cu dizabilităţi moderate pot face progrese în clasă. 
Toți elevii indiferent de dizabilitate pot avea responsabilități în clasă. 
Elevii cu dizabilităţi grave nu fac progrese în clasa obișnuită.  
Elevii cu dizabilitate și tulburări de comportament nu pot face achiziții. 
Elevii cu CES și tulburări de comportament nu ar trebui acceptați în clasă. 
INTEGRARE CU PROFESOR DE SPRIJIN 
Prezența profesorului de sprijin în clasă este deranjantă și inutilă. 
Profesorul de sprijin poate fi de ajutor cadrului didactic.  
IMAGINEA CLASEI 
Elevii cu CES ”trag clasa în jos”. 
Elevii cu CES strică imaginea clasei. 
IMPACT 
Elevul cu CES din clasă are un impact negativ asupra celorlați elevi. 
Prezența elevului cu CES în clasă dezvoltă empatia celorlalți copii. 
Prezența elevilor cu CES îngreunează activitatea în clasă. 
Elevul cu CES este o muncă în plus pentru învățător/profesor. 
Elevii cu CES nu au nevoie de atenție permanentă, în defavoarea celorlalți copii.  
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Clinciu, 2009 recomandă utilizarea 
scalelor Likert. Răspunsurile 
respondentului sunt gradate de la 
puternic de acord, de acord până la 
dezacord, puternic dezacord. Scala de 
măsurare a atitudinii față de integrarea în 
învățământul de masă a elevilor cu CES 
este o scală Likert. Răspunsurile sunt 
gradate de la 1 la 5 unde: 1- exprimă total 
dezacord, 2- parțial dezacord, 3- neutru, 
4- parțial acord, 5- total acord. 
Participanții sunt asigurați de 
confidențialitatea răspunsurilor care nu 
vor fi catalogate în răspunsuri corecte și 
răspunsuri greșite. La sfârșitul 
chestionarului participanților li se 
solicită completarea datelor socio- 
demografice precum sex, vârstă, ciclu 
școlar, mediul de proveniență, nivel de 
pregătire profesională, grad didactic, 
experiență didactică, factori care 
conform studiilor contribuie la 
modificarea atitudinii. De asemenea, 
participanții sunt rugați să completeze 
gradul și tipul de dizabilitate al elevilor 
cu care au lucrat, ce rezultate au obținut 
cu aceștia și dacă elevii au beneficiat de 
profesor de sprijin. Se cere de altfel 
notarea numărului cursurilor de formare 
destinate integrării și a modalității de 
suport din partea școlii. Ultima parte a 
chestionarului dorește clasarea 
dizabilităţilor și exprimarea opiniei față 
de tipul de dizabilitate care ar avea cel 
mai mare succes de integrare în 
învățământul de masă.  

Caracteristici ale grupului de participanți  
Scala a fost pre-testată pe un număr de 
115 participanți, cadre didactice din 
județul Brașov. 74 de profesori predau la 
nivel primar, 35 de profesori la nivel 
gimnazial, iar 7 profesori la liceu. 90 de 

participanți provin din mediul urban, iar 
25 din mediul rural. În ceea ce privește 
sexul și vârsta participanților, 
majoritatea cadrelor didactice sunt de 
gen feminin (N=111), cu vârste cuprinse 
între 24 și 60 de ani. 69 de participanți au 
bifat la ultimul nivel de pregătire 
profesională, licența, 45 masteratul și un 
participant doctoratul. În ceea ce 
privește gradul didactic, 57 de profesori 
participanți au gradul didactic I, 35 
gradul II și 23 definitivatul.  

Caracteristici psihometrice ale scalei  
Scala finală de măsurare a atitudinii față 
de integrarea elevilor cu CES în 
învățământul de masă este alcătuită din 
40 de itemii dintre care 15 itemi sunt 
itemi cu scorare inversă. Scorarea 
răspunsurilor se face pe o scală Likert de 
la 1 la 5. Scala finală este alcătuită din trei 
subscale: 

− Subscala I- Atitudine generală față de 
persoanele cu dizabilitate 

− Subscala II- Atitudine față de 
integrarea elevilor cu CES în școală 

− Subscala III-Atitudine față de 
integrarea elevilor cu CES în clasă 

Itemii sunt distribuiți de la general spre 
particular. Scala conține propoziții cu 
conținut pozitiv și negativ, ca o precauție 
pentru a evita distorsionarea 
răspunsurilor. Chestionarul este un 
chestionar autoadministrat. Pentru a 
evita neînțelegerea întrebărilor în antetul 
chestionarului se explică ce presupune 
elevul cu CES.  

Tabelele următoare prezintă coeficienții 
de consistență internă pentru întreaga 
scală și cele trei subscale. Se observă un 
coeficient de.81, suficient de mare pentru 
a afirma că această scală are o consistență 
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internă bună (tab.4). De asemenea se 
observă că valoarea coeficientului Alpha 
nu se modifică considerabil dacă este 
șters vreun item (anexa 1), motiv pentru 
care scala finală cuprinde același număr 
de itemi.  
Tab. 4 Coeficient de consistență internă 

pentru întreaga scală 
Coeficient de consistență 
internă Număr de itemi 

,81 40 

Prima subscală are un coeficient Alpha 
de.56, a doua un coeficient de.52, iar a 
treia subscală un coeficient de.67, ceea ce 
arată o consistență internă medie (tab.5). 

Tab. 5 Coeficient consistență internă- 
subscale 

Subscale 

C
oe
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t A
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h
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N
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 it

em
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Atitudinea_generală față de 
persoanele cu deficiențe ,56 8 

Atitudinea_integrare_școală  ,52 14 
Atitudinea_integrare_clasă ,67 18 

Se remarcă de altfel, corelații puternice 
între scală și subscalele acesteia, la un p 
<.01  

Tab. 6 Corelații între scală și subscale 
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Atitudine
_CES_ 

Coefi
cient 
r 

,92 ,91 ,66 

Total Sig. ,000 ,000 ,000 
N 115 115 115 

Tabelul următor prezintă statistici 
descriptive ale scalei și ale celor trei 
subscale. Indicatorii formei distribuție 
arată că cele trei dimensiuni se 
încadrează în intervalul (-1, +1), ceea ce 
indică o formă simetrică a distribuției. Se 
observă un scor minim și un scor maxim, 
scorul minim arătând o atitudine 
negativă, iar scorul maxim o atitudine 
pozitivă

Tab. 7 Statistici descriptive scală și subscale 
 Atitudinea 

generală 
Subscala I 

Atitudinea 
integrare 
școala 
Subscala II 

Atitudinea 
integrare 
clasa 
Subscala III 

Atitudine 
integrare CES 
Scala  

N 115 115 115 115 
Media 35 45 60 141 
Abatere standard 3,12 7,04 8,95 16,81 
Skewness (simetria) -,53 -,16 -,46 -,26 
Kurtosis (boltirea) ,08 -,33 -,21 -,68 
Scor minim 26 30 39 104 
Scor maxim 40 61 78 171 

Testul Kolmogorov-Smirnov evaluează 
normalitatea distribuțiilor și arată 
conform tabelului 8 că nu există 

diferențe semnificative statistic între 
distribuția variabilelor implicate și 
distribuția normală, la un p>.05.  
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Tab. 8 Testul Kolmogorov-Smirnov pentru scală și cele trei dimensiuni ale scalei  

 

Atitudinea_g
enerala 
persoane 
deficiențe 

Atitudinea_i
ntegrare_ 
scoala 

Atitudinea_i
ntegrare_ 
Clasa 

Atitudine_ 
integrare_ 
CES 

Număr participanți 115 115 115 115 
Parametrii normali Medie 35 45 60 141 
 Abatere standard 3,12 7,04 8,95 16,81 
Diferențe Extreme Absolute ,13 ,09 ,10 ,07 
 Pozitive ,06 ,07 ,05 ,04 
 Negative -,13 -,09 -,10 -,07 
Kolmogorov-Smirnov Z 1,42 1,05 1,09 ,78 
Prag de semnificație ,08 ,21 ,18 ,57 

 

Concluzii 
Scopul studiului a fost elaborarea și 
pretestarea unui chestionar care să 
măsoare atitudinea cadrelor didactice 
față de integrarea elevilor cu CES în 
școlile incluzive. Chestionarul (anexa 2) 
cuprinde 40 de itemi, dintre care 15 itemi 
cu scorare inversă și măsoară atitudinea 
pe o scală Likert de la 1 la 5, unde 1 
presupune puternic dezacord, iar 5, 
puternic acord. Sunt măsurate astfel trei 
dimensiuni ale atitudinii: atitudinea față 
de integrarea în general a persoanelor cu 
dizabilităţi, atitudinea față de integrarea 
elevilor cu CES în școală, atitudinea față 
de integrarea elevilor cu CES în clasă. În 
elaborarea chestionarului, s-a pornit de 
la premiza conform căreia atitudinea 
cadrelor didactice față de elevii cu CES 
diferă în funcție de contactul direct cu 
aceștia, atitudinea fiind măsurată de la 
general spre particular. La acest studiu au 
participat 115 cadre didactice, învățători 
și profesori, predominant gen feminin, 
mediul urban din județul Brașov. Analiza 
statistică a evidențiat caracteristici 
psihometrice bune, cu un coeficient de 
consistență internă de.81. 

Studiul de față are valoare aplicativă, pe 
lângă suportul teoretic, acesta oferind un 
instrument de măsurare a atitudinii 
cadrelor didactice față de integrare, ușor 
de aplicat la nivel instituțional. Prin 
investigarea atitudinii față de elevii cu 
dizabilităţi din școală se pot elabora și 
implementa proiecte de schimbare a 
atitudinii, care să aibă ca obiective 
eliminarea sau modificarea factorilor 
care influențează atitudinea și implicit să 
favorizeze integrarea școlară și ulterior în 
societate a elevului și viitorului adult cu 
cerințe speciale.  

Chestionarul a fost utilizat pentru 
măsurarea atitudinii cadrelor didactice 
faţă de integrarea elevilor cu CES în 
învăţământul de masă, în lucrarea de 
doctorat intitulată „Implicaţii 
educaţionale ale jocului la şcolarii cu 
cerinţe educative speciale din şcolile 
incluzive”.  
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