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Cercetări asupra creierului

Mediul modelează creierul copilului mic, stimularea produce conexiuni neuronale și 

determină maturizarea la nivel cerebral, mai ales în primii ani de viață

Principiul ”use it or lose it”: stimularea inadecvată emoțională, fizică, cognitivă, a limbajului 

poate determina pierdere la nivelul neuronilor

Comunicarea și limbajul se dezvoltă în contextul interacțiunilor sociale

Apariția limbajului este relaționată cu apariția comportamentelor preverbale, care sunt 

predictori ai acestuia

Saletta și Windsor, 2019



Importanța identificării timpurii a dezvoltării 
problematice a limbajului și comunicării

Nivelul dezvoltării limbajului și comunicării – indicator al tulburărilor de dezvoltare, unul 

dintre primele semne ale unei dezvoltări atipice

Primele cuvinte: 12-15 luni, adeseori se așteaptă până la 18-24 luni înainte de o evaluare 

complexă – nevoia identificării copiilor la risc înainte de apariția limbajului verbal

Copiii care prezintă întârziere doar în 

utilizarea cuvintelor adeseori 

recuperează întârzierea de la sine, în 

timp ce copiii care prezintă întârziere și 
în cadrul altor predictori prezintă 

tendința de a avea probleme 

persistente – nevoia evaluării 

predictorilor limbajului
http://ecccgallatin.org/wp-content/uploads/2017/05/Language-and-Communication-1080x675.jpg

http://ecccgallatin.org/wp-content/uploads/2017/05/Language-and-Communication-1080x675.jpg


Tulburarea de dezvoltare a limbajului (DC0-5TM)

Întârzieri semnificative la nivelul comunicării expresive sau receptive, care nu sunt datorate unor deficite 

senzoriale, condiții medicale/ neurologice, tulburări neurodevelopmentale

Adeseori etiologia este necunoscută

Variabilitate ridicată: probleme de articulare până la întârzieri în înțelegerea limbajului vorbit

Poate fi asociată cu: probleme comportamentale (izbucniri de furie, agresivitate), retragere, timiditate, pe 

termen lung: dificultăți la nivelul limbajului, comunicării, învățării, adaptării sociale

◦ Nevoia realizării dgn diferențial: ASD

Cu cât dgn se realizează mai târziu, cu atât evoluția este mai nefavorabilă

◦ Evaluarea limbajului

◦ Evaluarea dezvoltării limbajului (etape): bilingvism, cultură

Dgn: istoric, observație, performanța la testarea abilităților de limbaj și comunicare

Zero to Three, 2016



Algoritm diagnostic - criterii

A. dificultăți consistente sau întârzieri în achiziția și utilizarea limbajului și comunicării, în comparație cu normele 

pentru vârstă, caracterizate prin una sau mai multe dintre următoarele:
◦ 1. întârzieri în producerea gesturilor, vocalizărilor, cuvintelor, propozițiilor, semnificativ sub nivelul normelor. În cazul copiilor care 

utilizează cuvinte, acestea pot include: utilizarea regulilor gramaticale, morfologice ale limbajului, precum producerea combinațiilor 
noi de cuvinte, folosirea timpurilor verbului, folosirea pluralului;

◦ 2. întârzieri în înțelegerea gesturilor, vocalizărilor, cuvintelor, frazelor, propozițiilor, semnificativ sub norme;

◦ 3. dificultate sau întârziere în folosirea limbajului pentru exprimarea nevoilor, relatarea expriențelor, conversație (probleme la nivelul 
discursului)

B. tulburările nu pot fi atribuite:
◦ 1. deficitelor la nivelul auzului, altor deficite senzoriale, disfuncțiilor motorii, altor condiții medicale sau neurologice;

◦ 2. altei tulburări neurodevelopmentale;

◦ 3. unei traume.

C. deficitele în producția și înțelegerea limbajului determină deficite în performanța la nivelul abilităților de comunicare 

așteptate pentru vârstă. Fără sprijin, aceste deficite limitează participarea copilului și implicarea în activități așteptate 

pentru vârsta cronologică. 

Vârstă: cel puțin 24 luni

Durată: simptome prezente pentru cel puțin 3 luni
Zero to Three, 2016



Dezvoltarea comportamentelor preverbale

2 luni: urmărirea direcției privirii adultului

4 luni: anticiparea rutinelor familiare

9 luni: inițierea unor schimburi comunicative intenționate

Saletta și Windsor, 2019https://zero-to-three.s3.amazonaws.com/images/2097/a4902e1c-27da-4e81-8448-d765d41ef18b-landscape_small.jpg?1520287964

Funcții ale comunicării intenționate 

timpurii:

Reglare comportamentală: protest, 

solicitarea obiectelor, activităților

Atenție împărtășită: oferire de 

informație, comentarii

Interacțiunea socială: intenții (ex., salut)

https://zero-to-three.s3.amazonaws.com/images/2097/a4902e1c-27da-4e81-8448-d765d41ef18b-landscape_small.jpg?1520287964


Primele 3 luni: dezvoltarea limbajului

Repere ale dezvoltării tipice Indicatori clinici/ Motive de îngrijorare

- privește îngrijitorul/ alte persoane

- devine tăcut ca răspuns la sunete (în 

special vorbire)

- plânge diferit atunci când este obosit, îi e 

foame sau are un disconfort

- zâmbește sau gângurește ca răspuns la 

zâmbet sau voce

- lipsa responsivității
- lipsa de sensibilitate față de sunete

- lipsa conștientizării mediului

- plânsul nu diferă când este obosit, îi e 

foame sau are un disconfort

- probleme la supt/ înghițire



3-6 luni: dezvoltarea limbajului

Repere ale dezvoltării tipice Indicatori clinici/ Motive de îngrijorare

- fixează privirea pe față
- Răspunde la nume prin privirea spre voce

- Localizează sursa sunetului/ vocea

- Gângurește, râde

- Nu își poate centra privirea, supra-

stimulat cu ușurință
- Lipsa sensibilității față de sunet, nu 

localizează sursa sunetului/ vocea

- Lipsa conștientizării persoanelor sau 

obiectelor din mediu



6-9 luni: dezvoltarea limbajului

Repere ale dezvoltării tipice Indicatori clinici/ Motive de îngrijorare

- Imită vocalizările altora

- Îi plac jocurile sociale reciproce, 

structurate de adult (cucu-bau)

- Vocalizează diferit pentru diferite stări

- Recunoaște persoane familiare

- Imită sunete sau acțiuni familiare

- Lalațiune, dublarea silabelor, jocuri vocale 

cu intonații variate, sunete variate în 

combinații similare cuvintelor

- Plânge când părintele pleacă

- Răspunde consistent la vorbirea cu 

tonalitate joasă și sunete ambientale

- Se întinde să ceară obiecte

- Nu pare să înțeleagă sau să se bucure de 

recompensa socială a interacțiunii

- Lipsa conexiunii cu adultul (lipsa 

contactului vizual, a privirii reciproce, a 

schimburilor vocale, jocuri sociale 

reciproce)

- Nu folosește repretiția de silabe sau 

folosește puține consoane



9-12 luni: dezvoltarea limbajului

Repere ale dezvoltării tipice Indicatori clinici/ Motive de îngrijorare

- Atrage atenția (vocalizare, sunete 

guturale)

- Scutură din cap NU, îndepărtează obiecte 

nedorite

- Face semnul PA

- Indică clar cerințe, direcționează 

comportamentul altora (arată obiecte, dă 

obiecte adultului, arată cu degetul obiecte 

dorite)

- Coordonează acțiuni între obiecte și adulți
- Imită noi sunete/ acțiuni

- Demonstrează tipare consistente de silabe 

repetate, vocalizări care seamănă cu MA-

MA, TA-TA

- Ușor deranjat de sunete care nu ar fi 

deranjante pentru alții
- Nu indică clar cererea unui obiect în timp 

ce este centrat pe acesta

- Nu coordonează acțiuni între obiecte și 
adulți

- Lipsa pattern-urilor consistente de silabe 

repetate

- Lipsa răspunsului indicând înțelegerea 

cuvintelor sau gesturilor comunicative

- Bazare exclusivă pe context pentru 

înțelegerea limbajului



Evaluarea comunicării preverbale: 
Communication Intention Inventory

Sistem de observare a comportamentelor timpurii gestuale, vocale, de comunicare verbală, 

necesare pentru achiziția ulterioară a abilităților conversaționale

Evaluează intenția de comunicare (urmărirea deliberată a unui scop prin comportamente 

instrumentale subordonate acelui scop), prin frecvența acțiunilor gestuale și verbale

La 12 luni, sugarii comunică intenționat:

◦ Căutarea atenției

◦ Solicitarea acțiunii

◦ Solicitarea obiectelor

◦ Protest

◦ Recunoaștere

◦ Răspuns

Coggins și Carpenter, 1981



Communicative Intention Inventory (CII, 
Coggins și Carpenter, 1981)

Comentariu asupra 

acțiunii

Direcționare a atenției spre un referent, atragerea atenției spre acțiune, nu spre 

obiectul în sine

Comentariu asupra 

obiectului

Direcționare a atenției spre un referent, atragerea atenției spre un obiect 

identificat de copil

Solicitarea acțiunii Solicitarea serviciilor din partea interlocutorului, direcționarea acestuia înspre o 

acțiune asupra unui obiect, cu scopul de a-l face să se miște. Acțiunea trezește 

interes

Solicitarea unui obiect Solicitarea serviciilor din partea interlocutorului, direcționarea acestuia înspre 

oferirea unui obiect la care copilul nu poate ajunge

Solicitarea de informații Comportament intenționat care presupune ghidarea interlocutorului înspre 

oferirea de informații despre un obiect, acțiune, locație

Răspuns Răspuns la solicitarea unui informații cu date semantic adecvate

Recunoaștere Oferirea de indicii referitoare la primirea unui gest sau secvențe de comunicare

Protest Exprimarea dezaprobării referitoare la acțiunea sau secvența comunicată de 

vorbitor



Administrare și cotare a CII

Context: interacțiunea cu îngrijitorul în cadrul jocului liber, fiecare dimensiune este 

operaționalizată prin comportamente specifice, se înregistrează frecvența

Interval: stadiile IV-VI ale dezvoltării senzoriomotorii (Piaget) – 8-24 luni

Secvența de joc este înregistrată video și se cotează apariția comportamentelor specifice 

categoriilor 

Interpretare: permite realizarea diagnosticului diferențial al ÎDL și altor tulburări care

evoluează cu dificultăți în comunicare

Austin, 2013



Communication and Symbolic Behavior Scales
(CSBS, Whetherby și Prizant, 1989, 2001)

Predictori ai limbajului, indicatori ai dezvoltării ulterioare a limbajului:
◦ 1. emoții și utilizarea privirii (”use of eye gaze”)

◦ 2. utilizarea comunicării

◦ 3. utilizarea gesturilor

◦ 4. utilizarea sunetelor

◦ 5. utilizarea cuvintelor

◦ 6. înțelegerea cuvintelor și

◦ 7. utilizarea obiectelor

Completată de îngrijitorul copilului

Interval de vârstă: 6-24 luni

Disponibilă gratuit http://firstwords.fsu.edu



Instrucțiuni

Totalul pentru fiecare dintre 

cele 7 dimensiuni

3 scoruri compozite:

◦ Comunicare: 1, 2, 3

◦ Limbaj expresiv: 4, 5

◦ Simbolic: 6, 7

Scor total

Norme stabilite pe o populație 

de 2000 copii din SUA

Proprietăți psihometrice bune



Raportul păstrat 
în dosarul 
copilului pentru 
monitorizări



Implicarea 
familiei în 
evaluare este 
esențială

Precauții: subiectivitatea 

răspunsurilor

Dublarea raportării

părintelui cu observația 

realizată de profesionist a 

comportamentului 

copilului



Evaluarea 
comunicării în 
condițiile rupturii 
relației: Still-Face

Tronick, 2007



Evaluarea comunicării verbale

Receptive – Expressive Emergent Language Scale (REEL, Bzoch și League, 1971)

Sequenced Inventory of Communication Development – Revised (SICD-R, Hedrick, Prather și

Tobin, 1984)

Preschool Language Scale – Revised (Zimmerman, Steiner și Pond, 1979)



Resurse online

https://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/milestones/

https://firstwordsproject.com/resources/

http://csefel.vanderbilt.edu/resources/family.html

https://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/pdf/checklists/Checklists-with-Tips_Reader_508.pdf

https://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/milestones/
https://firstwordsproject.com/resources/
http://csefel.vanderbilt.edu/resources/family.html
https://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/pdf/checklists/Checklists-with-Tips_Reader_508.pdf


Asistent. Univ. Dr Raluca Nicoleta TRIFU
Disciplina Psihologie Medicală, UMF „Iuliu Hațieganu” Cluj – Napoca



Reprezintă capacitatea/abilitatea de a folosi limbajul cu scopul de a nara, 
a povesti 

01
Latura narativă a limbajului

1. Începe să se dezvolte în jurul vârstei de 2 ani

2. Se formează treptat

3. Urmează pași specifici  ai povestirii/narării

4. Presupune activități de secvențiere a povestirii,

identificare a personajelor, repovestire a dialogului. 

finalitate

5. Are impact în dezvoltarea scrisului



Limbajul narativ este într-o relație directă cu alte componente de limbaj

02
Relația LN cu alte componente ale limbajului

Incapacitatea generării narativității orale are cel mai 
probabil deficite și în alte planuri lingvistice

•vocabular
•flexibilității limbajului 
•concepte abstracte 
•limbaj figurativ
•abordarea de perspectivă,
•limbaj nonverbal 
•funcția executivă



Abilitate de povestire/narare este necesară în contextul academic și social

03
Importanța narativității

1. Abilitățile sociale se bazează pe narativitate (TSA- afectate)

2. Narativitatea presupune secvețele și analize - în legătură 

strânsă cu funcțiile executive și cognitive

3. Este baza activităților grafice



Teste specifice  /observații sistematice 

04
Evaluarea laturii narative

1. TNL-2: T
2. Renfrew Bus Story
3. Analiza mostrelor de limbaj
4. MLU
5. TALK- Itemul de poveste
6. Nepsy



05
Strategii de dezvoltare a LNL

1. Oferirea de suport vizual

2. Dezvoltarea vocabularului

3. Urmarea structurii gramaticale a povestirii



Cărțile  fără cuvinte

 Sursa:https://freekidsbooks.org/subject/wordless/



Cărțile  fără cuvinte



Cărțile  fără cuvinte



Cărțile  fără cuvinte



Cărțile  fără cuvinte



Cărțile  fără cuvinte



Cărțile  fără cuvinte



Cărțile  fără cuvinte

Resurse on line

https://freekidsbooks.org/subject/wordless/

http://toytheater.com/sticker/

https://www.teacherspayteachers.com/

https://www.canva.com/

https://freekidsbooks.org/subject/wordless/
https://freekidsbooks.org/subject/wordless/
http://toytheater.com/sticker/
https://www.teacherspayteachers.com/
https://www.canva.com/


Glasgow, C., & Cowley, J. (1994). Renfrew Bus Story test - North American 
Edition. Centreville, DE: Centreville School.

Gillam, S. L., Gillam, R.B., & Reece, K. (2012). Language outcomes of 
contextualized and decontextualized language intervention: Results of an 
early efficacy study. Language, Speech, and Hearing Services in Schools, 
43, 276-291. doi:10.1044/0161-1461(2011/11-0022

 

Deborah Crawford, Rebecca Landa ( 2018)  - Strategies for Expanding Oral 

Language and Narrative Development. Resursa web 
https://leader.pubs.asha.org/do/10.1044/strategies-for-expanding-oral-
language-and-narrative-development/full/

Bibliografie

https://leader.pubs.asha.org/action/doSearch?relatedAuthorsFacetField=Deborah%20Crawford
https://leader.pubs.asha.org/action/doSearch?relatedAuthorsFacetField=Rebecca%20Landa
https://leader.pubs.asha.org/do/10.1044/strategies-for-expanding-oral-language-and-narrative-development/full/
https://leader.pubs.asha.org/do/10.1044/strategies-for-expanding-oral-language-and-narrative-development/full/


Mulțumesc!





Conf. univ. dr. Carolina Bodea 
Hațegan

Logoped Lăcrămioara Buzzo

DATE WORDWALL




Cum putem realiza un material în wordwall?




Pași pentru crearea propriilor resurse




Community- locul unde găsesc resurse și 

modele create de alți colegi




Exercițiile elaborate




Tipuri de conturi pentru wordwall




Rezultatele activităților mele




Exemple de exerciții online în wordwall







Exemple de exerciții online







Exemple de exerciții online







Exemple de exerciții online







Exemple de exerciții online







Exemple de exerciții online








VĂ MULȚUMIM!
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