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Editorial 

Carolina BODEA HAȚEGAN1

Volumul II din anul 2020 al Revistei 
Române de Terapia Tulburărilor de 
Limbaj și Comunicare-RRTTLC 
reprezintă un bogat material de experiențe 
diferite și complementare, din domeniul 
comunicării și învățării. Invităm cititorii la 
o experiență de formare continuă teoretică  
temeinică, cu fiecare material în parte, și în 
același timp, deschidem direcții de 
abordare terapeutică și educațională, pe 
care aceștia le pot pune în practică. 
Volumul reunește un număr de nouă 
articole care subliniază preocupările 
susținute ale autorilor atât prin 
fundamentarea teoretică a materialelor, dar 
mai ales prin exemplele de bună practică 
pe care le aduc în prim planul celor 
interesați de domeniu. 
Volumul este deschis de un amplu 
material, care relevă aspecte practice 
valoroase dedicate jocului educațional. 
Cel de-al doilea material delimitează 
specificul bateriei PROLEC-instrument de 
screening în dislexie, în timp ce materialul 
cu numărul trei relevă aplicații practice ale 
terapiei oro-motorii în contextul 
sindromului Down. Următorul articol 
pune în evidență strategii practice de 
îmbunătățire a deprinderilor de 
comunicare în contextul dizabilității 
intelectuale. Un material complex este și 
cel care oferă o perspectivă bidirecționată, 
teoretică și practică asupra interpretării în 
limba semnelor, în context educațional. 
Cel de-al șaselea articol punctează 
specificul vocii și a tulburării de voce în 
situația de graviditate, tema fiind 

deopotrivă ingenioasă, dar în același timp 
pertinentă, pentru ca ultimele două 
materiale să aducă în prim plan, aspecte 
specifice ale evaluării și practicii 
logopedice, cu interes pentru a oferi 
obiectivizare și ținută științifică, bazată pe 
dovezi concrete. Cele două teme sunt 
coagulate în jurul deperdiției nazale, în 
actul comunicațional și tulburării de 
dezvoltare a coordonării.  
În esență, volumul propune cititorilor un 
amplu periplu terminologic, cu aplicații 
atât în etapa de evaluare, cât și în cea de 
intervenție, periplu bine documentat 
teoretic și cu deschideri verificate în 
practică. 
 

1.Conf. univ. dr., Departamentul de 
Psihopedagogie Specială, Facultatea de 
Psihologie și Științe ale Educației, 
Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca; 
E-mail: carolina.bodea.hategan@gmail.com 
2.Președinte ASTTLR 

DOI:10.26744/rrttlc.2020.6.2.01 

mailto:%20carolina.bodea.hategan@gmail.com
https://doi.org/10.26744/rrttlc.2020.6.2.01


RRTTLC 2020 
 

 

3 

Efectele jocului educațional asupra dezvoltării cognitive și non-cognitive la 
elevii cu nevoi speciale din școlile incluzive 

Nicoleta Raluca LUPU 1 

Abstract 

The aim of this study, “The effects of the game on the cognitive and non-cognitive development in students 
with special educational needs in inclusive schools” is to present a model of good practice that will favour the 
inclusion of the students with special educational needs. 

Starting from this aim, the following assumptions are formulated: 1) The students with special educational 
needs in inclusive classes who will participate in the training through games will achieve significantly better 
results in the recovery process than those who will not participate in the training through game, 2) The students 
with special educational needs in inclusive classes who will participate in the computer-based training will have 
significantly better results in the recovery process compared to the students who will participate in the training 
through classic game. 

The non-parametric test "Mann-Whitney" for independent samples shows that there are statistically 
significant differences between the experimental group and the control group in the post-test phase (p <.05) 
for most development areas tested: communication and vocabulary, reading, writing, grammar, spatial 
orientation, temporal orientation, cognitive behaviour, image memory, pre-numbering, addition, subtraction, 
behaviour. There were no statistically significant differences between the two groups (p>.05) in the following 
areas of development: motor development, body schema, graphics rendering, color, shape, numerical memory, 
numbering.  

The non-parametric test for Mann-Whitney independent samples shows that there are no significant 
differences between the classic game and computer games (p>.05), both of them bringing benefits in the 
recovery process of the students with special educational needs. An explanation might be the permanent 
presence of the computer in children's lives, which makes them lose interest in this method. 

Keywords: special educational needs, game, inclusion

Introducere 
Studiul de față face parte din teza de 
doctorat intitulată „Implicații 
educaționale ale jocului la școlarii cu 
cerințe educative speciale din școlile 
incluzive”1 și urmărește investigarea 
efectelor jocului educațional în diverse 

forme (joc clasic, joc educațional pe 
calculator) în recuperarea și integrarea 
elevilor cu CES din școlile incluzive. În 
tabelul următor sunt sintetizate și definite 
conceptele care stau la baza cercetării. 

Delimitări conceptuale 
 

 

 
1 Gheorghe (Lupu), N. (2019). Implicaţii educaţionale 
ale jocului la şcolarii cu cerinţe educative speciale din 

şcolile incluzive. Teză de Doctorat nepublicată. 
Universitatea Bucureşti. 

DOI:10.26744/rrttlc.2020.6.2.02 

https://doi.org/10.26744/rrttlc.2020.6.2.02
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Joc 
 

Jocul este o activitate de asimilare, neînsoțită de un efort de acomodare, o 
acțiune organizată cu scop (Kelly, 1982, Adey, 1987) 

Joc didactic o specie de joc care îmbină armonios elementul instructiv- educativ cu cel 
distractiv (Manolache și colab., 1979) 

Joc terapeutic modalitatea ideală de a lucra cu copiii cu dificultăți emoționale, sociale, 
academice... (Bratton și colab., 2005)  

Joc educațional pe 
calculator 

aplicații care au caracteristici video ale unui joc, dar care creează o 
experiență de învățare (Freitas, 2006) 

Recuperare 

domeniu complex de activitate medicală, educațională și socio-
profesională prin care se dorește restabilirea funcțiilor pierdute sau 
dezvoltarea unor mecanisme compensatorii acolo unde funcțiile pierdute 
nu se mai pot recupera (Verza, 1995, Păunescu, Mușu, 1990) 

Integrare 
mijlocul de atingere a normalizării. Normalizarea înseamnă asigurarea 
unor condiții pentru copiii cu nevoi speciale asemănătoare cu cele ale 
copiilor normali (Verza, 1998) 

Adaptare curriculară modalitate de selectare a conținuturilor, metodelor, tehnicilor de învățare-
predare-evaluare, în funcție de potențialul copilului (Gherguț, 2001)  

CES 
acele cerințe sau nevoi față de educație, care sunt suplimentare, dar și 
complementare obiectivelor generale ale educației pentru un copil 
(Vrăsmaș, Daunt, Mușu, 1996) 

Obiective și ipoteze 
Scopul și obiectivele studiului sunt 
prezentate în tabelul următor:  

Scopul și obiectivele studiului 

Scop Obiective 
 
Investigarea 
implicațiilor 
educaționale ale 
jocului în diverse 
forme, în 
recuperarea și 
integrarea elevilor 
cu CES din școlile 
incluzive 
 
 

Să identifice efectele jocului clasic în dezvoltarea limbajului 
Să identifice efectele jocului clasic în dezvoltarea structurilor perceptiv-motrice 
Să identifice efectele jocului clasic în dezvoltarea comportamentului cognitiv 
Să identifice efectele jocului clasic în dezvoltarea memoriei 
Să identifice efectele jocului clasic în dezvoltarea abilităților matematice 
Să identifice efectele jocului clasic asupra comportamentului din timpul 
activității didactice 
Să identifice efectele jocului pe calculator în dezvoltarea limbajului 
Să identifice efectele jocului pe calculator în dezvoltarea structurilor perceptiv-
motrice 
Să identifice efectele jocului pe calculator în dezvoltarea comportamentului 
cognitiv 
Să identifice efectele jocului pe calculator în dezvoltarea memoriei 
Să identifice efectele jocului pe calculator în dezvoltarea abilităților matematice 
Să identifice efectele jocului pe calculator asupra comportamentului din timpul 
activității didactice 
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Pornind de la aceste obiective se 
formulează următoarele ipoteze specifice: 

− Elevii cu CES din clasele incluzive care 
vor participa la trainingul prin joc vor 
obține rezultate semnificativ mai bune 
în procesul de recuperare, în 
comparație cu elevii care nu vor 
participa la training. 

− Elevii cu CES din clasele incluzive care 
vor participa la trainingul prin joc 
educațional pe calculator vor avea 
rezultate semnificativ mai bune în 
procesul de recuperare, în comparație 
cu elevii care vor participa la trainingul 
prin joc clasic.  

Metodologie 
Design-ul studiului este designul cu două 
grupuri experimentale și grup de control, 
cu faze de pre-test și post-test, astfel:  

Design-ul studiului  
Grupe Pre-

test 
Tratament 
experimental 
(X) 

Post-
test 

Grup 
experimental I 

O1 X joc clasic O2 

Grup 
experimental II 

O1 X joc PC O2 

Grup control O1 - O2 

Operaționalizarea variabilelor 
Variabile Tipul variabilei Dimensiunile variabilei 
Joc Independentă Joc clasic 

Joc educațional pe calculator 
Limbaj  Dependentă 

 
Comunicare și vocabular: Citire, Scriere, Gramatică 

Structuri perceptiv-
motrice 

Motricitate; Schemă corporală; Orientare spațială; 
Orientare temporală; Redare grafică a unui model; 
Culoare; Formă 

Comportament cognitiv Denumire de noțiuni; Comparație; Depistare de 
lacune; Relația cauză-efect; Analogie; Conservarea 
cantității; Conservarea masei; Conservarea lungimii; 
Abstractizare; Generalizare; Înțelegere și rezolvare 
de probleme 

Memorie Memoria imediată a cifrelor; Memoria imaginilor; 
Memoria imediată a cuvintelor 

Abilități matematice Elemente de prenumerație; Numerația; Adunarea; 
Scăderea 

Comportament 
în timpul activității 

Atenția în timpul activității; Efort voluntar; 
Motivația; Dispoziție; Toleranță la frustrare 

Descrierea participanților 
Participanții sunt 40 de elevi cu cerințe 
educative speciale din clasele incluzive, 
primare și gimnaziale. Conform 
certificatului OSP, elevii participanți sunt 
diagnosticați cu deficiențe mintale ușoare, 
deficiențe mintale medii, intelect de 
limită, deficit de atenție și hiperactivitate, 

deficit de memorie. Elevii participanți nu 
prezintă deficiențe senzoriale și tulburări 
de dezvoltare (precum Autism, Sindrom 
Down).  
Participanții sunt împărțiți în două 
grupuri experimentale și un grup de 
control, în funcție de dificultățile de 
învățare și nevoile educaționale ale 
acestora astfel:
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Distribuția elevilor participanți la studiu 
Grup Nr. Nr. elevilor în 

funcție de 
intervenție 

Nr. elevilor în funcție de 
programul aplicat 

Nr. elevilor în 
funcție de clasă 

Grup 
experimental 

20 
elevi 

10 elevi- Intervenție 
prin joc clasic 

5 elevi- program „Litere-cifre” 4 elevi- a II-a 
6 elevi -a III-a 
4 elevi- a V-a 
5 elevi-a VI-a 
1 elev -a VII-a 

5 elevi- program „Scriere-
citire-calcul” 

10 elevi- Intervenție 
prin joc educațional 
pe calculator 

5 elevi- program „Litere-cifre” 
5 elevi- program „Scriere-
citire-calcul” 

Grup de control 20 
elevi 

Fără intervenție prin 
joc 

10 elevi- program „Litere-cifre” 3 elevi-a II-a 
7 elevi-a III-a 
5 elevi-a V-a 
5 elevi-a VI-a 

10 elevi – program „Scriere-
citire-calcul” 

 

Grupurile s-au format în patru școli 
incluzive. S-au format două grupuri 
experimentale în două școli incluzive. 
Există posibilitatea să apară diferențe în 
evoluția lor, în funcție de istoria fiecărei 
instituții școlare. Formând grupuri 
experimentale în școli incluzive diferite, 
diferențele apărute pot fi mai ușor 
monitorizate și menționate ca variabile 
externe ce ar putea amenința validitatea 
cercetării. Grupul de control este format în 
a treia și a patra școală incluzivă pentru a 
elimina pericolul contaminării și 
difuziunea tratamentului experimental 
sau demoralizarea grupului de control că 
nu au fost printre cei aleși în grupul 
experimental. Distribuirea participanților 
în cele două grupuri 
(experimental+control) s-a făcut în funcție 
de dificultățile de învățare și nevoile 
școlarilor cu CES. S-a avut în vedere că 
ambele grupuri să conțină elevi cu 
dificultăți de învățare și nevoi 
asemănătoare. Un alt aspect de care s-a 
ținut cont a fost prezența elevilor la școală, 
nefiind incluși în program acei elevi care 
absentează frecvent. 

 

Procedura 
− Informarea directorilor, cadrelor 

didactice și părinților în legătură cu 
desfășurarea acestei cercetări și 
obținerea acordului 

− Aplicarea instrumentelor în faza de 
pre-test pentru evaluarea inițială. 
Instrumentele vor fi aplicate grupurilor 
experimentale și grupului de control 

− Diagnoza problemelor asupra cărora se 
va realiza intervenția 

− Distribuirea participanților în grupuri 
experimentale și grup de control 

− Aplicarea tratamentului experimental 
grupurilor experimentale 

− Aplicarea instrumentelor în faza de 
post-test pentru evaluarea finală. 
Instrumentele vor fi aplicate grupurilor 
experimentale și grupului de control. 

− Introducerea datelor și analiza 
rezultatelor  

Metode și instrumente utilizate în etapa de 
evaluare inițială  
Fișă pentru determinarea stadiului de 
dezvoltare a limbajului (adaptată după 
Păunescu, Mușu, Lupu, Kostyak, 1982, pp. 
34-35 și Fișă de Evaluare continuă la Limbă 
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și Comunicare, accesată online) cuprinde 
evaluarea următoarelor arii: Comunicare 
și Vocabular, Citire, Scriere, Gramatică. 

Itemii pot fi completați prin observare 
dirijată în contactul direct cu copilul și în 
timpul efectuării unor sarcini didactice 
conforme cu programa școlară. Itemii fac 
referire la prezența sau absența unor 
dificultăți în ceea ce privește limbajul. 
Itemii sunt evaluați pe o scală de la 1 la 3, 
unde 1 înseamnă perturbare gravă, 2- 
perturbare medie, iar 3- perturbare ușoară. 
De exemplu ”Face acordul între subiect și 
predicat în vorbirea spontană”- perturbare 
ușoară (3), perturbare medie (2), 
perturbare gravă (1). Un scor mic indică 
întârzieri în dezvoltarea limbajului.  

Fișă de evaluare a structurilor perceptiv-
motrice (adaptată după Evaluarea 
nivelului de dezvoltare a copiilor 
preșcolari și școlari mici. Profil 
psihopedagogic, în Vrăsmaș, Oprea, 2003, 
pp. 128-130, după Păunescu, Mușu, 1990) 

Această fișă include următoarele arii: 
Dezvoltare motrică, Cunoașterea schemei 
corporale, Capacitate de orientare 
spațială, Capacitate de orientare 
temporală, Capacitate de redare grafică a 
unui model, Conceptul de culoare, 
Structura perceptiv motrică de formă 

Itemii fac referire la principalele dificultăți 
întâmpinate în însușirea structurilor 
perceptiv- motrice. Fișa se completează în 
timpul efectuării unor sarcini specifice, 
prin contactul direct cu copilul prin bifare 
de la 1 la 3, unde 1 înseamnă perturbare 
gravă, 2- perturbare medie, iar 3- 
perturbare ușoară. De exemplu ”Arată 
mână dreapta și piciorul drept la el”- 
perturbare ușoară (3), perturbare medie 
(2), perturbare gravă (1). Un scor mic 

indică dificultăți în însușirea structurilor 
perceptiv-motrice.  

Fișă de evaluare a comportamentului 
cognitiv (adaptată după Evaluarea 
nivelului de dezvoltare a copiilor 
preșcolari și școlari. Profil psihopedagogic, 
în Vrăsmaș, Oprea, 2003, pp. 128-130, 
Probe psihopedagogice de cunoaștere a 
copilului între 4 și 11 ani, în Vrăsmaș, 
Oprea, 2003, pp. 137-138) 

Sunt evaluate următoarele aspecte: 
Gândirea ca sistem de noțiuni, Operațiile 
gândirii: analiza, comparația, 
abstractizarea, generalizarea, Conservarea 
cantității, Conservarea masei, Conservarea 
lungimii, Înțelegere și rezolvare de 
probleme 

Comportamentul cognitiv este evaluat în 
timpul efectuării unor sarcini specifice, 
prin contactul direct cu copilul, pe o scală 
de la 1 la 3, unde unde 1 înseamnă 
perturbare gravă, 2- perturbare medie, iar 
3- perturbare ușoară. De exemplu 
”Stabilește asemănări între două noțiuni 
date, câine-pisică”- perturbare ușoară (3), 
perturbare medie (2), perturbare gravă (1). 
Un scor mic indică dificultăți la nivel 
cognitiv. 

Probă pentru evaluarea memorie 
(adaptată după Probe pentru cunoașterea 
profilului psihologic al preșcolarului, în 
Vrasmaș, Oprea, 2003, pp. 130-131) 

Proba evaluează: 

Memoria imediată a cifrelor: examinatorul 
spune niște numere. Elevul trebuie să 
reproducă numerele. Sunt cinci serii de 
numere și se consemnează coeficientul 
ultimei serii de numere reproduse. 

Memoria imaginilor: examinatorul arată 
copilului 12 imagini familiare. Se cere 
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copilului să spună ce imagini a reținut. Se 
acordă tot atâtea puncte câte imagini a 
reținut corect. 

Memoria imediată a cuvintelor: se citește 
o listă de 30 de cuvinte (proba Rey de 
memorie auditivă, Vrăsmaș, Oprea, 2003, 
p. 77). Se cere copilului să spună cuvintele 
pe care și le amintește. Se acordă tot atâtea 
puncte câte cuvinte a reținut corect. 

Fișă de evaluare a abilităților matematice 
(adaptată după Evaluarea nivelului de 
dezvoltare a copiilor preșcolari și școlari 
mici. Profil psihopedagogic, în Vrăsmaș, 
Oprea, 2003, pp. 128-130 și Fișă de evaluare 
continuă la matematică, accesată online) 

Fișa evaluează prezența sau absența 
achizițiilor matematice în următoarele 
etape: 

Prenumerația (exemplu de itemi: triază 
obiecte după criterii precum culoare, 
mărime, formă, poate stabili 
corespondența între elementele a două 
mulțimi etc) 

Numerația (codează cantitatea prin cifră, 
cunoaște succesiunea numerelor 0-30, 
compară numere etc) 

Adunarea (cunoaște terminologia, 
efectuează adunări în concentrul 0-10, 
efectuează adunări în concentrul 0-20 cu 
trecere peste ordin etc) 

Scăderea (cunoaște terminologia, 
efectuează scăderi în concentrul 0-10, 
efectuează scăderi în concentrul 0-20 cu 
trecere peste ordin etc 

Abilitățile logico-matematice sunt 
evaluate în timpul efectuării unor sarcini 
specifice, prin contactul direct cu copilul, 
pe o scală de la 1 la 3, unde 1 înseamnă 
perturbare gravă, 2- perturbare medie, iar 
3- perturbare ușoară. De exemplu 

„efectuează calcule oral”- perturbare 
ușoară (3), perturbare medie (2), 
perturbare gravă (1). Un scor mic indică 
dificultăți în însușirea abilităților 
matematice. 

Probele de evaluare sunt adaptate astfel 
încât să poată fi aplicate atât școlarilor 
mici (clasele primare), cât și școlarilor 
mari (nivel gimnazial) prin alegerea ariilor 
conforme nivelului de dezvoltare și 
școlarizare. De exemplu în evaluarea 
stadiului de dezvoltare a limbajului la 
clasele primare nu vom lua în calcul toți 
itemi (ex. gramatică)  

Fișă de evaluare a comportamentului în 
timpul activității (adaptată după Listă de 
control pentru depistarea tulburărilor de 
comportament în Vrăsmaș, Oprea, 2003, 
pp. 119-120). Această fișă conține 25 de 
itemi care evaluează copilul în timpul 
activității pe o scală de la 1 la 3, unde 1 
înseamnă absența comportamentului, 2- 
manifestarea parțială (uneori) a 
comportamentului, iar 3 prezența 
frecventă a comportamentului. Un scor 
ridicat se asociază cu o tulburare de 
atenție și comportament dificil.  

Itemii fac referire la: 

Atenție- ”Se agită, nu poate sta liniștit”, 
”Este neatent, nu se poate concentra în 
timpul activității”, „Se antrenează greu în 
activitate”, ”Își schimbă des activitatea” 

Motivație- ”Nu manifestă interes față de 
activitate”, ”Nu reacționează la 
recompense (laude, fețe zâmbitoare)”, 
”Este plictisit, dezinteresat”, ”Nu termină 
ce a început, renunță ușor” 

Efort voluntar- „Este pasiv, nu are 
inițiativă”, ”Refuză să realizeze o sarcină 
nouă, necunoscută”, „Refuză să 
colaboreze”, ”Refuză să lucreze în echipă”, 
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”Inițiază conversații pentru a scăpa de 
sarcină” 

Dispoziție- ”Este nervos”, ”Își schimbă 
dispoziția, trece de la o stare la altă”, ”Este 
timid, vorbește încet, puțin” 

Comportament dificil- ”Este neascultător, 
nepoliticos”, ”Refuză să împartă”, „Este 
ușor de influențat, imită pe alții”, „Este 
dezorganizat” 

Toleranță la frustrare- ”Este negativist, 
începe cu nu știu, nu pot”, ”Nu acceptă 
critica, să fie corectat”, ”Îi este frică să ofere 
un răspuns”, ”Este gelos pe alți copii”. 

Se urmărește evaluarea comportamentului 
în timpul activității în funcție de metoda 
de intervenție utilizată (joc clasic, joc pe 
calculator, lipsa jocului) 

Metoda dublei evaluări: scalele de evaluare 
au fost completate de doi evaluatori 
(profesorul de sprijin și cadrul didactic)  

Metode utilizate în etapa de intervenție: 1) 
Metoda experimentală, 2) Programul de 
adaptare curriculară, 3) Planul de 
intervenție personalizat (PIP) 

Metode utilizate în etape de evaluare finală 
(post-test)  

Aceleași metode și instrumente utilizate în 
etapa de evaluare inițială. 

Metode și tehnici de interpretare a datelor 
Prelucrarea statistică a datelor va fi 
realizată prin aplicarea programului 
computerizat SPSS. Se vor realiza 
următoarele operații statistice: 

Manipulări active: transformarea și 
recodificarea datelor pentru crearea unor 
noi variabile 

Statistică descriptivă: indicatori ai 
tendinței centrale, indicatori ai 

împrăștierii, indicatori ai formei 
distribuției 

Testarea semnificației statistice: pentru a 
măsura variabila dependentă în cadrul 
aceluiași grup, în fază de pretest și post-
test se utilizează testul nonparametric 
”Wilcoxon T Test”; pentru a compara 
rezultatele a două grupuri se utilizează 
testul nonparametric ”Mann-Whitney U 
Test” 

Se utilizează teste nonparametrice 
deoarece numărul mic de participanți nu 
permite utilizarea testelor parametrice. În 
plus, Testul Kolmogorov-Smirnov arată un 
prag de semnificație, p<.05 pentru 
majoritatea variabilelor, ceea ce înseamnă 
că există diferențe între distribuția 
normală și distribuția dimensiunilor 
implicate.  

Rezultate în etapa de pre-test 
Evaluarea elevilor cu CES (40 de elevi), 
participanți la cercetare s-a realizat în 
primele două luni ale anului școlar. 
Evaluarea a fost realizată de profesorul 
itinerant în colaborare cu cadrele 
didactice. În urma evaluării a rezultat: 

Elevii cu CES nivel primar întâmpinau 
dificultăți în a înțelege sensul unei 
comunicări, stabileau greu sensul 
cuvintelor utilizate, vorbire incorectă din 
punct de vedere gramatical, vocabular 
sărac, auz fonematic slab dezvoltat, 
confuzii grave între litere, nu puteau 
forma o silabă, lega silabele între ele, 
foarte mari dificultăți în citirea și scrierea 
literelor, nu puteau stabili legătura dintre 
grafeme și foneme, dificultăți în orientarea 
spațială și temporală, perturbări ușoare în 
însușirea structurilor perceptiv-motrice de 
formă, culoare, schemă corporală, redare 
grafică, perturbări grave în dezvoltarea 
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capacităților cognitive, nu puteau 
compara, clasifica, denumi noțiuni, 
capacitate de abstractizare absentă, nu 
înțelegeau conservarea cantității, 
lungimii, masei, identificau obiecte dintr-
o mulțime, însă întâmpinau dificultăți în a 
tria, compara, ordona obiecte, în a forma 
mulțimi, nu codau cantitatea prin cifră, 
întâmpinau mari dificultăți în a 
recunoaște și a scrie cifrele de la 0 la 10. 

Elevii cu CES, nivel gimnazial înțelegeau 
mai ușor sensul unei comunicări și puteau 
formula o cerere prin intermediul unei 
propoziții dezvoltate, cunoșteau într-o 
mai mare măsură sensul cuvintelor pe care 
le utilizau, vorbire parțial corectă din 
punct de vedere gramatical, auz fonematic 
în curs de formare, vocabular sărac în 
raport cu vârsta, au învățat literele, pot citi 
și scrie litere și silabe, însă apar omisiuni, 
substituiri, confuzii, inversiuni de litere, 
perturbări ușoare în însușirea structurilor 
perceptiv-motrice, perturbări medii în 
dezvoltarea capacităților cognitive, și-au 
însușit elementele de prenumerație, 
recunosc cifrele de la 0 la 100, codează 
cantitatea prin cifră, întâmpină mari 
dificultăți în a descompune, efectua 
calcule.  

În ceea ce privește memoria atât elevii de 
la nivelul primar, cât și elevii de la nivelul 
gimnazial au obținut o medie de 3-4 cifre 
memorate și reproduse, 3-5 cuvinte și 
imagini. În timpul activității, elevii cu CES 
au fost evaluați ca fiind neliniștiți, agitați, 
se plictisesc repede, nu manifestă interes, 
se antrenează greu în activitate, sunt 
pasivi, fără inițiativă, refuză să realizeze o 
sarcină necunoscută, nu accepta să fie 
corectați, le este frică să ofere un răspuns, 
sunt negativiști, renunță ușor, uneori 
nepoliticoși și neascultători.  

Având în vedere că elevii cu CES 
participanți au dificultăți de învățare și 
nevoi diferite, aceștia au fost distribuiți în 
grupul experimental și grupul de control 
în funcție de aceste nevoi și au fost 
elaborate două programe de recuperare 
prin joc. Grupul experimental (intervenție 
prin joc) format din 20 de elevi cu CES 
cuprinde 10 elevi care au ca nevoie 
educațională însușirea literelor și cifrelor 
(5 prin joc clasic, 5 prin joc pe calculator) 
și 10 elevi care au ca nevoie educațională 
corectarea scris-cititului-calculului 
matematic (5 prin joc clasic, 5 prin joc pe 
calculator). În grupul de control s-a 
distribuit același număr de elevi cu 
aceleași categorii de nevoi (10+10), fără 
intervenție prin joc ci intervenție 
tradițională (lucrul cu manualul și 
caietul). 

Testul nonparametric pentru eșantioane 
independente „Mann-Whitney” arată că 
nu există diferențe semnificative statistic 
între grupul experimental și grupul de 
control în etapa de pre-test, p>.05. Singura 
diferență semnificativă apare la memoria 
cuvintelor, p<.01. 

Descrierea intervenției 
În funcție de nevoile școlarilor cu CES au 
fost elaborate două programe de 
recuperare educațională: 

Primul program „Litere-cifre” are ca 
obiective generale: 1) dezvoltarea 
vocabularului tematic și ortoepic, 2) 
învățarea literelor (perioada preabecedară 
și perioada abecedară), 3) învățarea 
numerației 0-10.  

La primul program au participat 10 elevi cu 
CES, 5 elevi au beneficiat de jocuri clasice, 
iar 5 elevi au beneficiat de jocuri pe 
calculator.  
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Al doilea program „Scriere-citire-calcul” 
are ca obiective: 1) dezvoltarea 
vocabularului ortoepic și ortografic, 2) 
corectarea scris-cititului, 3) însușirea 
abilităților de calcul 0-100, fără trecere 
peste ordin.  

La al doilea program au participat 10 elevi 
cu CES, 5 elevi au beneficiat de jocuri 
clasice, iar 5 de jocuri pe calculator.  

Programele au fost aplicate pe parcursul 
unui an școlar, timp de 21 de săptămâni, 
începând cu luna noiembrie și finalizând 
în luna mai, 1 h pe săptămână. În primele 
și ultimele luni ale anului școlar s-a 
realizat evaluarea complexă a elevilor cu 
CES integrați în învățământul de masă. 
Evaluarea a fost realizată de profesori de 
sprijin în colaborare cu cadrele didactice. 
Intervenția prin joc a fost aplicată de 
profesorii de sprijin în camera de resurse, 
individual. S-a monitorizat prezența 
elevilor participanți, activitățile pierdute 
fiind recuperate. În cadrul grupului 
experimental activitățile din cadrul celor 
două programe au fost realizate prin joc 
(joc clasic și joc pe calculator), s-au utilizat 
constant și permanent termenii de „joc, 
joacă, a ne juca, a ne distra” și s-a evitat 
utilizarea termenilor „a învăța, a memora, 
a scrie, a citi”. Pentru a transfera 
cunoștințele acumulate în cadrul jocului și 
a facilita activitatea elevului în clasă, la 
sfârșitul unor jocuri au fost folosite și 
rechizitele elevului. De exemplu după 
formarea unor cuvinte prin joc, utilizând 
literele magnetice și tabla magnetică, 
elevul avea sarcina de a transcrie cuvintele 
formate în caiet.  

Grupul de control nu a beneficiat de 
intervenție prin joc. Au fost atinse pe 

parcursul anului școlar aceleași obiective, 
însă prin metode tradiționale, s-au utilizat 
numai fișe, lucrul cu manualul și caietul, 
nu au fost folosiți termeni precum „joc, 
joacă etc” ci termeni precum „a învăța, a 
scrie, a citi”. Intervenția tradițională a fost 
aplicată tot individual, în camera de 
resurse de către profesorul de sprijin.  

Rezultate în etapa de post-test. Testarea 
ipotezelor  
Ipoteza 1 

Elevii cu CES din clasele incluzive care vor 
participa la trainingul prin joc vor obține 
rezultate semnificativ mai bune în 
procesul de recuperare, în comparație cu 
elevii care nu vor participa la trainingul 
prin joc. 

Testul nonparametric pentru eșantioane 
independente „Mann-Whitney” arată că 
există diferențe semnificative statistic 
între grupul experimental și grupul de 
control în etapa de post-test, în cazul celor 
mai multe arii de dezvoltare testate: 
comunicare și vocabular, citire, scriere, 
gramatică, orientare spațială, orientare 
temporală, comportament cognitiv, 
memoria imaginilor, prenumerație, 
adunare, scădere, comportament. Nu s-au 
înregistrat diferențe semnificative statistic 
între cele două grupuri în cazul 
următoarelor arii de dezvoltare: 
dezvoltare motrică, schemă corporală, 
redare grafică, culoare, formă, memoria 
cifrelor, numerație. De asemenea 
diferențele în cazul variabilei memoria 
cuvintelor nu pot fi puse pe seama 
intervenției prin joc, deoarece au existat 
diferențe semnificative statistic în cazul 
acestei variabile și în etapa de pretest. 
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Diferențe între grupul experimental și grupul de control în etapa de post-test 
Variabile Grup N Ordinea p 
comunicare_vocabular_posttest 
 

grup experimental 20 24,88 0,01 
p<.05 grup de control 20 16,13 

citire_posttest 
 

grup experimental 20 25,60 0,00 
p<.01 grup de control 20 15,40 

scriere_posttest 
 

grup experimental 20 25,73 0,00 
p<.01 grup de control 20 15,28 

gramatica_posttest 
 

grup experimental 10 14,20 0,00 
p<.01 grup de control 10 6,80 

dezvoltare_motrica_posttest 
  

grup experimental 20 21,05 0,75 
p>.05 grup de control 20 19,95 

schema_corporala_posttest 
 

grup experimental 20 21,00 0,31 
p>.05 grup de control 20 20,00 

orientare_spatiala_posttest 
 

grup experimental 20 24,70 0,00 
p<.01 grup de control 20 16,30 

orientare_temporala_posttest 
 

grup experimental 20 27,20 0,00 
p<.01 grup de control 20 13,80 

redare_grafica_posttest 
 

grup experimental 20 22,00 0,07 
p>.05 grup de control 20 19,00 

culoare_postest 
 

grup experimental 20 21,00 0,31 
p>.05 grup de control 20 20,00 

forma_posttest 
 

grup experimental 20 21,00 0,31 
p>.05 grup de control 20 20,00 

comportament_cognitiv_posttest 
 

grup experimental 20 27,53 0,00 
p<.01 grup de control 20 13,48 

memoria_cifrelor_posttest 
 

grup experimental 20 20,05 0,75 
p>.05 grup de control 20 20,95 

memoria_imaginilor_posttest 
 

grup experimental 20 25,75 0,00 
p<.01 grup de control 20 15,25 

memoria_cuvintelor_posttest 
 

grup experimental 20 25,88 0,00 
p<.01 grup de control 20 15,13 

prenumeratie_posttest 
 

grup experimental 20 25,00 0,00 
p<.01 grup de control 20 16,00 

numeratie_posttest 
 

grup experimental 20 23,48 0,10 
p>.05 grup de control 20 17,53 

adunare_posttet 
 

grup experimental 10 15,50 0,00 
p<.01 grup de control 10 5,50 

scadere_posttest 
 

grup experimental 10 15,50 0,00 
p<.01 grup de control 10 5,50 

comportament_posttest 
 

grup experimental 20 10,50 0,00 
p<.01 grup de control 20 30,50 

Elevii care au beneficiat de intervenția prin 
joc au obținut un scor mai mare în ceea ce 
privește dezvoltarea abilităților de 
comunicare și a vocabularului, în 
comparație cu elevii care au beneficiat de 

intervenția tradițională. Astfel prin joc 
elevii au reușit să formuleze cereri prin 
intermediul unor propoziții și fraze, să 
utilizeze adjective, antonime, sinonime în 
vorbirea spontană, să folosească corect 
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timpul trecut, singularul și pluralul, să facă 
acordul între subiect și predicat. De 
asemenea exercițiile de dezvoltare a 
auzului fonematic prin joc au contribuit la 
identificarea sunetelor în silabe, a silabelor 
în cuvinte, a cuvintelor în propoziție. Tot 
prin joc, vocabularul elevilor cu CES s-a 
îmbogățit, aceștia fiind capabili stabilească 
sensul unui cuvânt, să explice și să 
argumenteze anumite informații. 

Diferențe semnificative între grupul 
experimental și grupul de control au 
existat și în cazul însușirii și corectării 
abilităților scris-citit. Prin joc elevii cu CES 
au reușit să recunoască literele de tipar, să 
stabilească legătura dintre sunete și 
grafeme, să scrie cu litere de tipar, să 
citească cuvinte și propoziții scurte scrise 
cu litere de tipar. Elevii care aveau ca 
nevoie educațională corectarea scris-
cititului au reușit prin joc să citească 
corect și expresiv cuvinte mai lungi, 
propoziții și texte scurte, legând silabele 
între ele, să desprindă ideile principale din 
textul citit, să scrie fără a omite, înlocui, 
inversa silabe, utilizând semnele de 
punctuație.  

Exercițiile din cadrul ariei „Gramatică” s-
au adresat elevilor cu CES, nivelul 
gimnazial. Au existat diferențe 
semnificative statistic în respectarea 
ortogramelor, ortografiei și punctuației 
între cele două grupuri, elevii cu CES care 
au învățat prin joc, obținând un scor mai 
mare la evaluarea finală în ceea ce privește 
aria de dezvoltare „gramatică”, în 
comparație cu elevii cu CES din grupul de 
control. 

În cazul dezvoltării motrice nu au existat 
diferențe semnificative între cele două 
grupuri de elevi cu CES. Intervenția prin 
joc nu a contribuit într-o mai mare măsură 

la corectarea perturbărilor motrice în 
comparație cu intervenția clasică. Aria 
„dezvoltare motrică” a evaluat capacitatea 
elevului de a mânui instrumentele de scris, 
organizarea în pagină, respectarea 
rândului și a spațiilor. Lipsa diferențelor se 
explică prin faptul că intervenția clasică 
(lucrul cu manualul, caietul, 
instrumentele de scris) pune accent 
tocmai pe aceste elemente, fapt dovedit de 
rezultatele bune obținute de elevii cu CES 
din grupul de control. Aceeași explicație 
este valabilă și în cazul dezvoltării 
capacității de redare grafică a unui model, 
unde nu s-au înregistrat de asemenea 
diferențe semnificative statistic. 

Diferențe semnificative statistic nu au 
existat nici în cazul cunoașterii schemei 
corporale. Elevii au reușit atât după 
intervenție prin joc, cât și după intervenția 
clasică să enumere părțile corpului, să 
identifice părțile corpului atât la ei, cât și 
la partener, să imite mișcări făcute de 
partener și mișcări după imagine. 
Explicația este dată de faptul că în cazul 
schemei corporale nu au existat diferențe 
semnificative statistic în cadrul grupului 
experimental, cât și în cadrul grupului de 
control, între etapa de pre-test și post-test. 
Cu alte cuvinte elevii cu CES nu au 
manifestat perturbări grave în ceea ce 
privește schema corporală încă de la 
evaluarea inițială. În această situație 
intervenția nu a făcut decât să consolideze 
ceea ce elevii deja știau. Acest fapt s-a 
întâmplat și în cazul însușirii conceptelor 
de culoare și formă, unde nu s-au 
înregistrat diferențe semnificative în 
funcție de intervenția aplicată deoarece 
elevii cu CES au obținut un scor bun la 
aceste arii de dezvoltare încă din etapa de 
pretest. 
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Intervenția prin joc a dus beneficii în cazul 
însușirii coordonatelor spațiale, elevii cu 
CES din grupul experimental obținând un 
scor mai mare decât elevii cu CES din 
grupul de control la evaluarea finală. Prin 
joc, școlarii au reușit să-și dezvolte 
coordonate spațiale precum 
dreapta/stânga, sus/jos, în față/în spate, 
aproape/departe, să discrimineze între 
mare/mic, scurt/lung, primul/la 
mijloc/ultimul etc. De asemenea 
intervenția prin joc a contribuit într-o mai 
mare măsură la dezvoltarea capacității de 
orientare temporală. Prin joc elevii cu CES 
au învățat coordonate temporale precum 
părțile zilei, anotimpuri, zilele săptămânii, 
fapt ce a contribuit la îmbunătățirea 
capacității de a reda un eveniment în 
ordine cronologică, la perceperea timpului 
și organizarea propriului timp.  

Aria de dezvoltare ”comportament 
cognitiv” a vizat capacitatea de a stabili 
asemănări și deosebiri, de a denumi 
noțiuni, de a înțelege relația cauză-efect, 
analogii, conservarea cantității, masei, 
lungimii, capacitatea de abstractizare, 
generalizare, înțelegere și rezolvare de 
probleme. Elevii care au beneficiat de 
intervenția prin joc au obținut un scor mai 
bun la evaluarea finală, în comparație cu 
elevii care au beneficiat de intervenția 
tradițională, jocul contribuind într-o mai 
mare măsură la dezvoltarea capacităților 
cognitive.  

Nu au existat diferențe semnificative între 
cele două grupuri în cazul memorie 
cifrelor. Intervenția prin joc nu contribuie 
la îmbunătățirea memoriei cifrelor, mai 
mult ca intervenția clasică. În cazul 
memorie imaginilor și cuvintelor au 
existat diferențe semnificative între cele 
două grupuri. Diferențele apărute la 
memoria cuvintelor nu pot fi puse pe 
seama intervenției prin joc deoarece au 

existat și în etapa de pre-test. Explicația 
pentru diferențele apărute în cazul 
memoriei imaginilor constă în folosirea 
imaginilor de tip carduri în cadrul 
programului de intervenție prin joc.  

Este interesant de observat că în cazul 
elementelor matematice de prenumerație, 
jocul a avut o contribuție importantă. 
Elevii cu CES care au învățat prin joc 
elementele de prenumerație au obținut în 
etapa de evaluare finală un scor mai mare 
decât elevii care au învățat prin metoda 
tradițională. În cazul dobândirii 
elementelor de numerație nu au existat 
diferențe semnificative statistic între 
grupul experimental și grupul de control. 
Elevii cu CES au învățat în aceeași măsură 
să scrie, să recunoască numerele, 
succesiunea numerelor, să ordoneze 
crescător și descrescător numere, să 
descompună numere atât prin joc cât și 
prin metoda clasică. Învățarea elementelor 
de prenumerație (identificarea de obiecte 
dintr-o mulțime, trierea de obiecte, 
ordonarea, compararea de obiecte, 
formarea de mulțimi, compararea 
mulțimilor etc) presupune manipularea 
obiectelor. Intervenția prin joc a favorizat 
tocmai acest contact direct cu obiectele, 
motiv pentru care elevii cu CES din grupul 
experimental și-au însușit mai bine aceste 
elemente. Lucrul cu manualul și caietul nu 
a permis contactul direct cu obiectele și 
manipularea acestora, de unde și 
rezultatele mai slabe ale elevilor cu CES 
din grupul de control.  

Diferențe semnificative statistic între cele 
două grupuri au apărut și în cazul însușirii 
abilităților de calcul. Elevii cu CES care au 
participat la programul prin joc au reușit 
să obțină un scor mai bun la ariile adunare 
și scădere, în comparație cu elevii din 
grupul de control. Astfel prin joc elevii cu 
CES au învățat terminologia specifică 
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adunării și scăderii, au asociat aceste 
expresii matematice cu operațiile și au 
efectuat operații de scădere și adunare în 
concentrul 0-100 fără trecere peste ordin. 

Diferențe semnificative între grupul 
experimental și grupul de control au 
apărut și în cazul comportamentului din 
timpul activității. Această arie a vizat 
comportamente precum agitație, lipsă de 
interes, refuzul de a lucra, frica de a da un 
răspuns, plictiseală, refuzul de a colabora, 
de a fi corectat, comportament negativist, 
pasiv, nepoliticos etc, un scor mare 
însemnând un comportament dificil. Se 
observă că elevii care au beneficiat de 
intervenție prin joc au obținut un scor mic, 
pe când elevii care au beneficiat de 
intervenția clasică au obținut la evaluarea 
finală un scor mare. Astfel, învățarea prin 
joc are efecte benefice asupra 
comportamentului elevului cu CES din 
timpul activității.  

Ipoteza II 

Elevii cu CES din clasele incluzive care vor 
participa la trainingul prin joc educațional 
pe calculator vor avea rezultate 

semnificativ mai bune în procesul de 
recuperare, în comparație cu elevii care 
vor participa la trainingul prin joc clasic.  

Testul nonparametric pentru eșantioane 
independente „Mann-Whitney” arată că 
nu există diferențe semnificative între 
jocul clasic și jocul pe calculator, ambele 
aducând beneficii în procesul de 
recuperare al elevilor cu CES. 

O explicație ar putea fi prezența 
permanentă a calculatorului în viața 
copiilor, ceea ce îi face să-și piardă 
interesul față de această metodă.Diferențe 
între jocul clasic și jocul educațional pe 
calculator 

Diferențe în cadrul aceluiași grup între 
cele două măsurători 

Testul T Wilcoxon arată diferențe 
semnificative în cadrul grupului 
experimental între etapa de pre-test și 
post-test. Nu s-au înregistrat diferențe 
semnificative în cazul următoarelor arii: 
schemă corporală, culoare, formă, 
memoria cuvintelor. 

Diferențe în interiorul grupului experimental între etapa de pretest și post-test  
Grup Variabile perechi N p 
Grup 
experimental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

comunicare_vocabular_posttest - 
comunicare_vocabular_pretest 

20 .00, p<.01 

citire_posttest - citire_pretest 20 .00, p<.01 
scriere_posttest - scriere_pretest 20 .00, p<.01 
gramatica_posttest - gramatica_pretest 10 .00, p<.01 
dezvoltare_motrica_posttest-dezvoltare_motrica_pretest 20 .00, p<.01 
schema_corporala_posttest - schema_corporala_pretest 20 .18, p>.05 
orientare_spatiala_posttest - orientare_spatiala_pretest 20 .00, p<.01 
orientare_temporala_posttest -
orientare_temporala_pretest 

20 .00, p<.01 

redare_grafica_posttest - redare_grafica_pretest 20 .00, p<.01 
culoare_postest - culoare_pretest 20 .10, p>.05 
forma_posttest - forma_pretest 20 .06, p>.05 
comportament_cognitiv_posttest 
comportament_cognitiv_pretest 

20 .00, p<.01 

memoria_cifrelor_posttest - memoria_cifrelor_pretest 20 .04, p<.05 
memoria_imaginilor_posttest - 
memoria_imaginilor_pretest 

20 .00, p<.01 
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memoria_cuvintelor_posttest - 
memoria_cuvintelor_pretest 

20 .08, p>.05 

prenumeratie_posttest - prenumeratie_pretest 20 .00, p<.01 
numeratie_posttest - numeratie_pretest 20 .00, p<.01 
adunare_posttet - adunare_pretest 10 .00, p<.01 
scadere_posttest - scadere_pretest 10 .00, p<.01 
comportament_posttest - comportament_pretest 20 .00, p<.01 

Testul T Wilcoxon arată diferențe 
semnificative și în cadrul grupului de 
control între etapa de pre-test și post-test. 
Nu s-au înregistrat diferențe semnificative 

în cazul următoarelor arii: schemă 
corporală, culoare, memoria cuvintelor, 
imaginilor, cifrelor. 

Diferențe în interiorul grupului de control între etapa de pretest și post-test  
Grup Variabile perechi N p 
Grup de 
control 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

comunicare_vocabular_posttest - 
comunicare_vocabular_pretest 

20 .00, p<.01 

citire_posttest - citire_pretest 20 .00, p<.01 
scriere_posttest - scriere_pretest 20 .00, p<.01 
gramatica_posttest - gramatica_pretest 10 .00, p<.01 
dezvoltare_motrica_posttest - dezvoltare_motrica_pretest 20 .00, p<.01 
schema_corporala_posttest - schema_corporala_pretest 20 .18, p>.05 
orientare_spatiala_posttest - orientare_spatiala_pretest 20 .00, p<.01 
orientare_temporala_posttest - orientare_temporala_pretest 20 .00, p<.01 
redare_grafica_posttest - redare_grafica_pretest 20 .00, p<.01 
culoare_postest - culoare_pretest 20 .05, p=.05 
forma_posttest - forma_pretest 20 .03, p<.05 
comportament_cognitiv_posttest - 
comportament_cognitiv_pretest 

20 .00, p<.01 

memoria_cifrelor_posttest - memoria_cifrelor_pretest 20 .08, p>.05 
memoria_imaginilor_posttest - memoria_imaginilor_pretest 20 .15, p>.05 
memoria_cuvintelor_posttest - memoria_cuvintelor_pretest 20 .31, p>.05 
prenumeratie_posttest - prenumeratie_pretest 20 .00, p<.01 
numeratie_posttest - numeratie_pretest 20 .00, p<.01 
adunare_posttet - adunare_pretest 10 .00, p<.01 
scadere_posttest - scadere_pretest 10 .00, p<.01 
comportament_posttest - comportament_pretest 20 .00, p<.01 

Tabele de mai sus arată diferențe 
semnificative între etapa de pre-test și 
post-test, atât în cazul grupului 
experimental, cât și în cazul grupului de 
control. Acest fapt demonstrează că 
intervenția educațională, atât cea 
tradițională, cât și cea prin joc a adus 
beneficii în procesul de recuperare al 
elevilor cu CES, școlarii făcând progrese în 
ambele situații.  

Diferențele dintre grupul de control și 
grupul experimental demonstrează însă că 
intervenția prin joc a contribuit într-o mai 
mare măsură la îmbunătățirea abilităților 
cognitive și non-cognitive decât 
intervenția tradițională. 

Se observă că în etapa de pre-test elevii 
ambelor grupuri manifestau tulburări de 
comportament în timpul activității (fig. 1). 
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Elevii cu CES nu erau interesați de 
activitate, se plictiseau repede, refuzau să 
colaboreze, erau timizi, negativiști, 
începeau activitatea cu ”nu știu, nu pot”, 
nu acceptau critica. După aplicarea 
intervenției există diferențe semnificative 
în ceea ce privește comportamentul în 
timpul activității în cazul ambelor grupuri, 
însă intervenția prin joc a contribuit într-o 
mai mare măsură la diminuarea 
comportamentelor dificile. Astfel, elevii 
care au învățat prin joc au manifestat într-
o mai mare măsură interes față de 
activitate, nu s-au plictisit, nu au refuzat să 
colaboreze, s-au concentrat mult mai bine 
în timpul activității, au acceptat să fie 
corectați, nu le-a fost frică să ofere un 
răspuns și nu au renunțat ușor atunci când 
au întâmpinat dificultăți.  

 
Fig. 1 Comparații între grupuri, 

comportamentul pre- și post-test 

În cazul ariei ”comunicare și vocabular” se 
observă că ambele intervenții au dus la 
îmbogățirea vocabularului, însă prin joc 
elevii au reușit într-o mai mare măsură să 
cunoască sensul cuvintelor pe care le 
folosesc, să comunice corect din punct de 
vedere gramatical, să explice, să 
argumenteze, să utilizeze sinonime, 
antonime în vorbirea curentă (fig. 2) 

 
Fig. 2 Comparații între grupuri, 

comunicare_vocabular pre- și post-test 

Deși au existat îmbunătățiri la nivelul 
citirii în cazul ambelor grupe (fig. 3), 
intervenția prin joc s-a dovedit a fi mai 
atractivă pentru elevii cu CES și mai 
eficientă. Prin joc, elevii au reușit să-și 
însușească abilitatea de a citi cuvinte, 
propoziții scurte, de a reține sensul 
cuvintelor citite, de a povesti textul citit. 
În plus, în cazul elevilor care au învățat 
prin joc s-a dezvoltat interesul și plăcerea 
pentru lectură în comparație cu elevii care 
au beneficiat de intervenția tradițională și 
care nu manifestau plăcerea de a citi. Și în 
cazul scrierii, elevii ambelor grupuri au 
înregistrat progrese (fig. 4). În cazul 
intervenției prin joc aceste progrese sunt 
semnificativ mai mari. Elevii cu CES, nivel 
primar au reușit prin joc să învețe literele 
de tipar, să scrie silabe, cuvinte, propoziții 
cu litere de tipar, să respecte semnele de 
punctuație. Elevii cu CES, nivel gimnazial 
și-au corectat scrierea, respectând 
punctuația și ortografia, numărul 
greșelilor fiind mai mic. De asemenea 
elevii care au învățat prin joc au înregistrat 
scoruri mai mici la itemul ”Îi displace 
activitatea de scriere”, în comparație cu 
elevii care au învățat prin metoda 
tradițională. 
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Fig. 3 Comparații între grupuri, citire pre- 

și post-test 

 
Fig. 4 Comparații între grupuri, scriere 

pre- și post-test 

În cazul comportamentului cognitiv, 
progrese semnificativ mai mari au 
înregistrat elevii cu CES care au beneficiat 
de intervenția prin joc. Astfel jocul a 
contribuit la dezvoltarea proceselor 
gândirii, judecăților și raționamentelor. 
Mai mult, jocul a stimulat dezvoltarea 
capacității de conservare a cantității, 
masei, lungimii și a favorizat înțelegerea și 
rezolvarea de probleme (fig. 5) 

 

Fig. 5 Comparații între grupuri, 
comportament cognitiv pre- și post-test 

Deși elevii cu CES au reușit să-și 
însușească elementele de prenumerație în 
cazul ambelor intervenții, prin joc aceștia 
au înregistrat rezultate mai bune (fig. 6), 
ceea ce este explicabil prin faptul că 
această etapă presupune manipularea 
obiectelor, fapt ce a fost îndeplinit mult 
mai eficient cu ajutorul jucăriilor decât 
prin fișe de lucru.  

 
Fig. 6 Comparații între grupuri, 

prenumerație pre- și post-test  

În cazul abilităților de calcul, adunare (fig. 
7) și scădere (fig. 8), jocul s-a dovedit a fi o 
modalitate mai atractivă și mai eficientă 
pentru elevii cu CES. Prin joc, elevii cu CES 
au învățat terminologia specifică, au 
asociat operațiile cu expresiile specifice, au 
efectuat adunări și scăderi, obținând un 
scor mai mare la evaluarea post-test a 
abilităților matematice în comparație cu 
elevii cu CES din grupul de control. 
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Fig. 7 Comparații între grupuri, adunare 
pre- și post-test 

 
Fig. 8 Comparații între grupuri, scădere 

pre- și post-test 
Concluzii 
Cercetarea de față a avut ca scop 
investigarea implicațiilor educaționale ale 
jocului, în diverse forme în dezvoltarea 
cognitivă și non-cognitivă la școlarii cu 
deficiențe din școlile incluzive. Astfel s-a 
urmărit identificarea efectelor jocului 
tradițional și efectelor jocului educațional 
pe calculator în dezvoltarea limbajului, în 
dezvoltarea structurilor perceptiv motrice, 
a comportamentului cognitiv, în 
dezvoltarea memoriei, a abilităților 
matematice și asupra comportamentului 
din timpul activității.  

Cercetarea s-a desfășurat pe parcursul 
unui an școlar și a avut ca participanți 40 
de elevi cu CES din școlile integratoare, 
din județul Brașov, nivel primar și nivel 
gimnazial. Elevii au fost împărțiți în două 
grupuri. 20 de elevi cu CES au format 
grupul experimental și 20 au format 
grupul de control. Elevii au fost distribuiți 
în cele două grupuri în funcție de 
dificultățile de învățare și nevoile 
educaționale. Astfel în fiecare grup au 
existat elevi de la nivel primar și de la 
nivelul gimnazial, elevi cu dificultăți de 
învățare grave și elevi cu dificultăți de 
învățare medii. După evaluarea inițială, 

grupurile au beneficiat de intervenție 
educațională. Grupul experimental a 
beneficiat de intervenție educațională prin 
joc, 10 elevi cu CES prin joc clasic, iar 10 
elevi cu CES prin joc educațional pe 
calculator, iar grupul de control a 
beneficiat de intervenție tradițională 
(lucrul cu fișe, caietul și manualul). 

S-a pornit de la ipoteza conform căreia 
elevii cu CES din clasele incluzive care vor 
participa la trainingul prin joc vor obține 
rezultate semnificativ mai bune în 
procesul de recuperare, în comparație cu 
elevii care nu vor participa la training. Mai 
mult, elevii cu CES din clasele incluzive 
care vor participa la trainingul prin joc 
educațional pe calculator vor avea 
rezultate semnificativ mai bune în 
procesul de recuperare, în comparație cu 
elevii care vor participa la trainingul prin 
joc clasic.  

Rezultatele din etapa de evaluare ințială au 
arătat că nu există diferențe semnificative 
statistic între grupul de control și grupul 
experimental în ceea ce privește 
dezvoltarea limbajului, a structurilor 
perceptiv-motrice, a comportamentului 
cognitiv, a abilităților matematice și a 
comportamentului manifestat în timpul 
activității. Singura diferență semnificativă 
statistic între cele două grupuri în etapa de 
pre-test a apărut în cazul memoriei 
cuvintelor. 

Astfel în etapa de evaluare inițială elevii cu 
CES din ambele grupuri se aflau în 
următorul stadiu de dezvoltare:  

Elevii cu CES nivel primar întâmpinau 
dificultăți în a înțelege sensul unei 
comunicări, stabileau greu sensul 
cuvintelor utilizate, vorbire incorectă din 
punct de vedere gramatical, vocabular 
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sărac, auz fonematic slab dezvoltat, 
confuzii grave între litere, nu puteau 
forma o silabă, lega silabele între ele, 
foarte mari dificultăți în citirea și scrierea 
literelor, nu puteau stabili legătura dintre 
grafeme și foneme, dificultăți în orientarea 
spațială și temporală, perturbări ușoare în 
însușirea structurilor perceptiv-motrice de 
formă, culoare, schemă corporală, redare 
grafică, perturbări grave în dezvoltarea 
capacităților cognitive, nu puteau 
compara, clasifica, denumi noțiuni, 
capacitate de abstractizare absentă, nu 
înțelegeau conservarea cantității, 
lungimii, masei, identificau obiecte dintr-
o mulțime, însă întâmpinau dificultăți în a 
tria, compara, ordona obiecte, în a forma 
mulțimi, nu codau cantitatea prin cifră, 
întâmpinau mari dificultăți în a 
recunoaște și a scrie cifrele de la 0 la 10. 

Elevii cu CES, nivel gimnazial înțelegeau 
mai ușor sensul unei comunicări și puteau 
formula o cerere prin intermediul unei 
propoziții dezvoltate, cunoșteau într-o 
mai mare măsură sensul cuvintelor pe care 
le utilizau, vorbire parțial corectă din 
punct de vedere gramatical, auz fonematic 
în curs de formare, vocabular sărac în 
raport cu vârsta, au învățat literele, pot citi 
și scrie litere și silabe, însă apar omisiuni, 
substituiri, confuzii, inversiuni de litere, 
perturbări ușoare în însușirea structurilor 
perceptiv-motrice, perturbări medii în 
dezvoltarea capacităților cognitive, și-au 
însușit elementele de prenumerație, 
recunosc cifrele de la 0 la 100, codează 
cantitatea prin cifră, întâmpină mari 
dificultăți în a descompune, efectua 
calcule.  

În ceea ce privește memoria atât elevii de 
la nivelul primar, cât și elevii de la nivelul 
gimnazial au obținut o medie de 3-4 cifre 

memorate și reproduse, 3-5 cuvinte și 
imagini.  

În timpul activității, elevii cu CES au fost 
evaluați ca fiind neliniștiși, agitați, se 
plictisesc repede, nu manifestă interes, se 
antrenează greu în activitate, sunt pasivi, 
fără inițiativă, refuză să realizeze o sarcină 
necunoscută, nu accepta să fie corectați, le 
este frică să ofere un răspuns, sunt 
negativiști, renunță ușor, uneori 
nepoliticoși și neascultători.  

După aplicare intervenției, elevii au fost 
supuși evaluării finale. În etapa de post-
test s-au înregistrat diferențe 
semnificative statistic între grupul 
experimental și grupul de control, în cazul 
celor mai multe arii de dezvoltare testate: 
comunicare și vocabular, citire, scriere, 
gramatică, orientare spațială, orientare 
temporală, comportament cognitiv, 
memoria imaginilor, prenumerație, 
adunare, scădere, comportament. Nu s-au 
înregistrat diferențe semnificative statistic 
între cele două grupuri în cazul 
următoarelor arii de dezvoltare: 
dezvoltare motrică, schemă corporală, 
redare grafică, culoare, formă, memoria 
cifrelor, numerație. De asemenea 
diferențele în cazul variabilei memoria 
cuvintelor nu pot fi puse pe seama 
intervenției prin joc, deoarece au existat 
diferențe semnificative statistic în cazul 
acestei variabile și în etapa de pretest.  

Așadar putem concluziona că jocul a adus 
beneficii importante în procesul de 
recuperare al elevilor cu CES, contribuind 
la dezvoltarea limbajului oral și scris, 
formarea coordonatelor spațiale și 
temporale, dezvoltarea capacităților 
cognitive, a memorie imaginilor, însușirea 
elementelor de prenumerație și 
dezvoltarea abilităților de calcul. De 
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asemenea o contribuție importantă a 
jocului s-a înregistrat în schimbarea 
comportamentului elevilor cu CES din 
timpul activității. Elevii care au învățat 
prin joc au manifestat într-o mai mare 
măsură interes față de activitate, nu s-au 
plictisit, nu au refuzat să colaboreze, s-au 
concentrat mult mai bine în timpul 
activității, au acceptat să fie corectați, nu 
le-a fost frică să ofere un răspuns și nu au 
renunțat ușor atunci când au întâmpinat 
dificultăți.  

În ceea ce privește eficacitatea intervenției 
prin joc, în funcție de tipul jocului aplicat, 
testul nonparametric pentru eșantioane 
independente „Mann-Whitney” a arătat că 
nu există diferențe semnificative statistic 
între jocul clasic și jocul pe calculator, 
ambele aducând beneficii în procesul de 
recuperare al elevilor cu CES. O explicație 
ar putea fi prezența permanentă a 
calculatorului în viața copiilor, ceea ce face 
ca această metodă să nu fie cu nimic mai 
atractivă decât un joc clasic.  

Pe de altă parte, rezultatele obținute au 
arătat că jocul nu a adus contribuții 
semnificative în cazul dezvoltării motrice, 
schemei corporale, redare grafică, 
însușirea structurilor perceptiv-motrice de 
culoare, formă, în cazul memoria cifrelor 
și însușirii elementelor de numerație. 
Explicația este dată de faptul că în cazul 
însușirii structurilor perceptiv-motrice de 
formă, culoare, schemă corporală nu au 
existat diferențe semnificative statistic, 
atât în cadrul grupului experimental, cât și 
în cadrul grupului de control, între etapa 
de pre-test și post-test. Cu alte cuvinte 
elevii cu CES nu au manifestat perturbări 
grave în ceea ce privește aceste arii încă de 
la evaluarea inițială. În această situație 
intervenția nu a făcut decât să consolideze 

ceea ce elevii deja știau, iar această 
consolidare a fost eficientă în ambele 
forme- intervenție prin joc și intervenție 
tradițională. Intervenția prin joc nu a 
contribuit într-o mai mare măsură nici la 
corectarea perturbărilor motrice sau 
redare grafică în comparație cu intervenția 
clasică. Aria „dezvoltare motrică” a evaluat 
capacitatea elevului de a mânui 
instrumentele de scris, organizarea în 
pagină, respectarea rândului și a spațiilor. 
Lipsa diferențelor se explică prin faptul că 
intervenția clasică (lucrul cu manualul, 
caietul, instrumentele de scris) pune 
accent tocmai pe aceste elemente. 

Este important de punctat faptul că deși 
jocul nu a adus beneficii în toate ariile de 
dezvoltare testate, rezultatele nu au arătat 
efecte negative ale jocului în procesul de 
recuperare al elevilor cu CES, scorurile 
obținute de elevi de la o etapă la alta fiind 
pozitive. 

Testele statistice efectuate în cadrul 
aceluiași grup între etapa de pre-test și 
etapa de post-test arată diferențe 
semnificative, atât în cazul grupului 
experimental, cât și în cazul grupului de 
control. Acest fapt demonstrează că 
intervenția educațională, atât cea 
tradițională, cât și cea prin joc a adus 
beneficii în procesul de recuperare al 
elevilor cu CES, școlarii făcând progrese în 
ambele situații.  

Diferențele dintre grupul de control și 
grupul experimental demonstrează însă că 
intervenția prin joc a contribuit într-o mai 
mare măsură la îmbunătățirea abilităților 
cognitive și non-cognitive decât 
intervenția tradițională.  
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Discuții și limite 
Pe lângă suportul teoretic și practic 
complex pe care îl oferă specialiștilor 
(cadre didactice din învățământul de 
masă, profesori de sprijin, consilieri 
școlari) cercetarea de față prezintă 
anumite limite, printre care se amintesc: 

În ceea ce privește designul cercetării pot 
apărea surse de distorsiune a validității 
interne și externe. Fiind un design cu 
distribuție nerandomizată a 
participanților (grupurile sunt constituite 
natural, astfel selecționate încât să fie cât 
mai similare) este probabil să apară 
posibilitatea unor diferențe care pot afecta 
datele din post-test, diferențe ce țin de 
istoria instituției și care pot genera 
tratamente multiple. Această limită a fost 
controlată prin existența grupului de 
control, care a fost supus pe parcursul 
studiului la aceleași evenimente ca și 
grupul experimental, exceptând 
intervenția prin joc. Acesta este și motivul 
pentru care elevii cu CES participanți la 
studiu nu au fost amestecați, grupurile 
formându-se în instituții diferite. Au fost 
monitorizate evenimente precum: alte 
intervenții educaționale din partea 
cadrelor didactice de la clasă, participarea 
la alte programe de recuperare, sprijinul 
suplimentar din partea altor specialiști sau 
din partea părinților. Nu s-au înregistrat 
astfel de evenimente. Elevii nu au 
participat pe parcursul anului școlar la alte 
programe de recuperare, cadrele didactice 
nu au desfășurat o intervenție specifică la 
clasă, iar părinții au declarat lipsa 
competențelor în a oferi sprijin 
suplimentar. Alte surse de distorsiune ale 
validității interne pot fi:  

Maturația: având în vedere că cercetarea s-
a desfășurat pe parcursul unui an, au 
apărut ca funcție a trecerii timpului, 
modificări biologice și psihologice la 
participanți, modificări care pot 

distorsiona măsurătorile. Acest fenomen a 
fost contrabalansat prin existența grupului 
de control, elevii fiind distribuiți în mod 
echilibrat în cele două grupuri, atât în 
funcție de vârstă, cât și în funcție de nevoi 
și dificultăți educaționale. 

Testarea: în ambele faze (pretest și post-
test) s-a aplicat aceleași teste, putând 
apărea ”deșteptăciunea în testare”. Pentru 
a controla această limită, toți participanții 
au parcurs fazele de pretest și posttest.  

Referitor la validitate externă cea mai 
importantă limită se referă la posibilitatea 
de generalizare a rezultatelor. Numărul 
mic de participanți, particularitățile 
participanților (elevi cu CES) care obligă la 
intervenție personalizată în funcție de 
dificultățile și nevoile educaționale 
îngreunează extinderea rezultatelor. 
Intervenția nu poate fi aplicată identic 
altor elevi cu CES, cu pretenția să se obțină 
același rezultate. Această limită a fost 
controlată într-o mai mică sau mai mare 
măsură prin distribuirea în cadrul 
grupurilor experimentale și de control a 
unei tipologii complexe de elevii cu CES, 
cu nevoi educaționale diferite, dificultăți 
de învățare cu grade de severitate diferite, 
de la medii spre grave, nivele de 
școlarizare diferite. Astfel intervenția prin 
joc a fost testată pe o categorie mai vastă 
de școlari cu deficiențe, având rezultate 
pozitive în toate situațiile. În plus, 
descrierea explicită a tratamentului 
experimental permite celui care va replica 
experimentul să o poată reproduce.  

O altă limită poate fi interacțiunea dintre 
timpul măsurătorii și efectele 
comportamentului: rezultatele diferă 
atunci când post-testul este aplicat 
imediat după intervenție sau la o distanță 
de săptămâni/luni. În acest caz, o direcție 
viitoare de cercetare poate fi aplicarea 
post-testului la intervale diferite și 
compararea rezultatelor obținute.  
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Deși cercetarea de față prezintă anumite 
limite, unele controlabile, altele mai puțin 
controlabile este o certitudine faptul că 
rezultatele studiului pot deveni un suport 
teoretic complex pentru specialiștii care 
lucrează cu elevii cu deficiențe, care să 
contribuie la integrarea și recuperarea 
educațională a acestei categorii de școlari. 
În plus pe lângă suportul teoretic, 
cercetarea oferă modele de programe de 
sprijin pentru copiii cu deficiențe din 
școlile incluzive, exemple de jocuri pentru 
dezvoltarea cognitivă și non-cognitivă, 
exemple de softuri educaționale de tipul 
jocuri educaționale. Toate acestea conferă 
valoare teoretică și aplicativă lucrării, 
îmbogățind domeniul de cunoaștere în 
care teza se încadrează. 
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Bateria PROLEC- Instrument de Screening a Dislexiei 

Raluca Mariana POPA 1 

Abstract 

This research aims to adapt PROLEC instrument depending on the particular target population and 
development of the Romanian language, through a pilot study of 60 participants, aged between seven and 
ten years. The purpose of this tool is to develop dyslexia screening test. Thus, this research were built and 
adapted to the particular instrument subscales Romanian language and analyzed the internal consistency 
of the instrument as a whole and for each individual subscale. 

Keywords: dyslexia, screening, PROLEC evaluation, reading, non-words, comprehension 

Introducere 
Această cercetare s-a realizat pe un 
eșantion de 60 de elevi de clasa a II-a și a 
III-a, care au fost testați cu bateria
PROLEC, în două etape de evaluare,
fiecare de câte aproximativ 20 de minute,
pe perioada martie-aprilie 2013. Bateria
PROLECT vizează evaluarea proceselor
implicate în lexie, având la bază modelul
procesării informației. Această baterie
sondează patru mari domenii sau procese:
identificare de litere, procese lexicale,
procese gramaticale și procese semantice.
Astfel, aceste dimensiuni au fost
operaționalizate prin nouă subscale, și
anume: „denumire de litere și grupuri de
litere”, „identic-diferit”, „citire de cuvinte”,
„citire de pseudo-cuvinte”, „structură
gramaticală”, „semne de punctuație”, 
„comprehensiune orală”, 
„comprehensiune de texte” și 
„comprehensiune de propoziții”. 
Rezultatele acestei cercetări au confirmat 
ipotezele de start ale acestei lucrări, 
obținând o consistență internă a 
instrumentului semnificativă (.83) din 
perspectiva screening-ului dislexiei. De 
asemenea s-au obținut corelații 
semificative pozitive între performanța la 

instrumentul PROLEC și performanța 
școlară la Limba și Literatura română, 
confirmându-se ipoteza. Mai mult, s-a 
observat că subscalele „denumire de litere 
și grupuri de litere”, „citire de pseudo-
cuvinte” și ”comprehensiune de 
propoziții” sunt predictori semnificativi ai 
performanței școlare la Limba și Literatura 
română. Singura ipoteza care nu s-a 
confirmat, a fost că nu s-au găsit diferențe 
semnificative între cele două clase (a II-a 
și a III-a) în ceea ce privește performanța 
la sarcinile instrumentului PROLEC. Acest 
lucru arată inexistența unei influențe din 
partea conținutului curricular asupra 
performanței discutate. 

Modelul teoretic al bateriei PROLECT 
Modelul teoretic pe care îl are la bază acest 
instrument de evaluare este modelul de 
procesare a informației a lui Lindsey și 
Norman (1977). Acest model studiază 
forma în care persoanele sunt capabile să 
acorde atenție evenimentelor ce au loc în 
jurul lor, să codifice informația care va fi 
achiziționată, relaționând-o cu 
cunoștințele lor anterioare, să stocheze 
informații noi și să le recupereze când 
acestea devin necesare. Astfel, procesele 
implicate în citire sunt semantice (procese 
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de extragere a mesajului din text și 
integrarea cu cele precedente), 
gramaticale (citirea de cuvinte în 
propoziții, fraze, și atribuire de roluri 
sintactice), lexicale (recunoaștere și citire 
de cuvinte, probabil procesul cheie a 
citirii) și identificare de litere 
(recunoașterea într-o manieră rapidă și 
automată a literelor alfabetului) (Anucuța, 
A. E., Anucuța, L., și colab., 2008). 

Obiective 
Obiectivele specifice ale cercetării de față 
vizează: 

Construirea și adaptarea subscalelor 
instrumentului în funcție de 
particularitățile limbii română; 

Realizarea analizei consistenței interne a 
instrumentului în ansamblu, precum și 
pentru fiecare subscală în parte a acestui 
instrument;  

Sondarea relației de corelație dintre 
performanța la sarcinile instrumentului 
PROLEC și cea școlară la Limba și 
Literatura română. 

Ipotezele cercetării  
Instrument pe care l-am construit și l-am 
adaptat în funcție de particularitățile 
limbii române, va avea o consistență 
internă semnificativă în concordanță cu 
scopul acestuia ca instrument de 
screening. 

− Vom obține o corelație semnificativă 
pozitivă între performanța în sarcinile 
instrumentului PROLEC și 

performanța școlară la Limba și 
Literatura română. 

− Presupunem că anumite scale ale 
instrumentului PROLEC pot fi 
predictori semnificativi ai performanței 
școlare la Limba și Literatura română.  

− Presupunem existența unei diferențe 
semnificative de performanță în 
finalizarea sarcinilor instrumentului 
PROLEC între clasa a II-a și clasa a III-
a.  

Participanți 
La acest studiu au participat 60 de subiecți 
înmatriculați la ”Școala generală Radu 
Stanca”, Cluj-Napoca, în clasele a II-a A, a 
II-a B, a III-a A și a III-a B, a căror părinți 
au semnat anterior începerii aplicării 
probelor un acord de participare. Numărul 
subiecților ce au participat la acest studiu 
pe fiecare clasă este: clasa a II-a A – 11 
subiecți (18,3%), clasa a II-a B – 19 subiecți 
(31,7%), clasa a III-a A – 11 subiecți (18,3%), 
iar clasa a III-a B – 19 subiecți (31,7%). 

Acești subiecți au fost selecționați pe baza 
următoarelor criterii: 1) frecventarea 
grădiniței în perioada preșcolară, în 
particular grupa mare/pregătitoare; 2) 
absența deficienței de vedere; 3) absența 
deficienței de auz; 4) absența deficienței 
mintale și 5) absența unei tulburări de 
limbaj oral precum dislalia. Informațiile 
care au stat la baza includerii subiecților în 
grupul experimental au fost obținute în 
urma conversațiilor cu cadrul didactic de 
la clasă. 

Tabel I. Frecvența lotului pilot în funcție de clasă, gen și vârstă
 Frecvență Percentil Percentil cumulativ 
Clasa  
a II-a A 
a II-a B 
a III-a A 
a III-a B 

 
11 
19 
11 
19 

 
18.3 
31.7 
18.3 
31.7 

 
18.3 
50.0 
68.3 
100.0 
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Gen  
Feminin 
Masculin  

 
38 
22 

 
63.3 
36.7 

 
63.3 
100.0 

Vârstă  
7.9 
9.1 
9.7 
10.3 

 
1 
4 
5 
1 

 
1.7 
6.7 
8.3 
1.7 

 
1.7 
55.0 
85.0 
100.0 

 

Intrumentul PROLEC 
Instrumentul PROLEC constă într-o 
baterie de evaluare a proceselor de citire, 
elaborată de către Fernando Cuetos, 
Blanca Rodriguez și Elvira Rueano, ce are 
drept scop evaluarea proceselor de citire. 
Acest instrument se administrează 
individual, putând fi aplicat pe toate cele 
patru nivele de școlarizare a 
învățământului primar. Cotarea se 
realizează în puncte centile pe fiecare 
probă, pe fiecare set al bateriei, pentru 
fiecare clasă de învățământ, ne având o 
durată de timp prestabilită de aplicare. 
Astfel, bateria PROLEC-R evaluează 
dificultățile de citire, deci nivelul de 
dezvoltarea a citirii la copiii cu vârste între 
6 și 12 ani aflați pe perioada 
învățământului primar. Este vorba despre 
o probă construită pe principiile științelor 
cognitive, centrându-se pe subprocesele 
ce intervin în citire, mai mult decât pe 
rezultatul final al actului citirii (Lyytinen, 
H., Erskine, J., Aro, M., Richardson, U., 
2007). Spre deosebire de probele 
convenționale, această baterie nu 
evaluează gradul de comprehensiune 

finală în funcție de rapiditatea și numărul 
de erori de comprehensiune. Acest test, în 
schimb, este format dintr-o serie de probe 
ce evaluează modurile diferite de 
cunoștințe a literelor, a lexicului, a sintaxei 
și a proceselor semantice. Cunoașterea 
literelor se va evalua prin subscalele: 
„denumire de litere și grupuri de litere”, și 
prin sarcina de comparare „identic-
diferit”; procesele lexicale se vor evalua 
prin subscalele de “citire de cuvinte” și 
„citire de pseudo-cuvinte”. Sintaxa se 
evaluează prin două subscale ce vizează 
performanța în “structura gramaticală” și 
„semne de punctuație”; procesele 
semantice sunt evaluate prin intermediul 
„comprehensiune de propoziții”, 
„comprehensiune de texte” și 
„comprehensiune orală”. Performanța 
citirii este măsurată pe baza succeselor în 
probele ce încorporează, de asemenea și 
indici ce privesc viteza citirii. Modelul 
cognitiv, care stă la bază, permite să se 
determine subprocesele aparent afectate 
în citire, pentru programarea unor sarcini 
specifice de intervenție pentru fiecare 
dintre elevi.

Tabel II. Structura testului PROLEC 
Procese Subscale Aspecte evaluate 
Procese 
semantice 

Comprehensiune 
propoziții 

variabilă de control; 
eficacitatea atențională;  
nivelul intelectual; 
lateralitate manuală și pedestră; 
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Comprehensiune de 
texte 

reținerea elementelor principale ale acestuia; 
concentrarea atenției; 
realizare inferențe Comprehensiune orală 

 
Procese 
gramaticale 

 
Semne de punctuație 

 
verificarea capacităților și abilităților de realizare a 
pauzelor și intonației din timpul citirii; 

Structură gramaticală prepoziția (”lângă”, ”sub”, ”către”, și ”în”);  
diateza; 
numeralul;  
timpurile verbale; 
 

 
Procese 
lexicale 

 
Citire de pseudo-
cuvinte 

evaluarea cunoașterii sau recunoașterii de către elev a 
cuvintelor ca un simbol grafic global (prin urmare acesta 
nu citește cuvintele) sau dacă le citește. 
 

 
Citire de cuvinte 

sondează corectitudinea și automatizarea citirii la nivel de 
cuvânt. 

Identificare 
de grafeme 

Identic-diferit verifica competența copilului de a segmenta cuvintele în 
litere; 
utilizarea citirii secvențiale/fonologice 

 
Denumire de litere și 
grupuri de litere 

 
nivelului de automatizare a cunoașterii acestora. 

Procedura de corectare a răspunsurilor 
participanților s-a realizat manual, aceasta 
permițând obținerea unor punctaje 
directe pe cele nouă subscale a bateriei. La 
unele probe punctarea constă în timpul 
citirii măsurat în secunde. Transformarea 
punctajului este nestandardizată. Bateria 
PROLEC-R se administrează exclusiv în 
formă individuală de către un examinator. 
Timpul aproximat de aplicare este de 40 
minute pentru elevii de clasa I-IV-a, și de 
20 minute pentru elevii de clasa a V-a și a 
VI-a din învățământul primar. 

În ceea ce privesc datele psihometrice ale 
acestei baterii pe populație spaniolă, s-au 
sondat evaluarea fidelității și a validității. 
Astfel, fidelitatea a urmărit consistența 
internă, pe când în cazul validității s-a 
realizat o analiză factorială confirmatorie, 
corelația cu testul Peaboy, cu notarea din 
partea profesorilor în relație cu vârsta 

subiecților. Această baterie a înregistrat în 
cazul fidelității un indice alfa Cronbach pe 
toată bateria de 0,79, aceasta însemnând 
un scor bun pentru evaluare și screening.  

Procedura de lucru 
Datele obținute în urma evaluării cu 
instrumentul PROLEC s-au realizat în 
perioada martie-aprilie 2013, evaluarea 
având loc în cabinetul logopedic al școlii la 
care participanții frecventau cursurile 
învățământului primar. Fiecare 
participant din eșantion a fost evaluat 
individual în cabinetul logopedic, după ce 
părinții anterior și-au dat acordul pentru 
participarea acestora. Acest studiu 
experimental s-a desfășurat pe parcursul a 
două etape. Bateria PROLEC-R se 
administrează unic și exclusiv în formă 
individuală de către un examinator. 
Necesitatea împărțirii bateriei în două 
etape de aplicare s-a realizat dintr-un 
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raținament temporal. Altfel spus, conform 
recomandărilor autorilor instrumentului 
original, timpul aproximat de aplicare este 
de 40 minute pentru copiii de clasa I-IV-a, 
și de 20 minute pentru copiii de clasa a V-
a și a VI-a din învățământul primar. În 
unele evaluări s-a observat că timpul de 
aplicare a fost de 60 minute, fiind de 
preferat ca acesta să se aplice în două 
sesiuni. În cadrul primei etape s-a realizat 
aplicarea primelor cinci probe ale 
instrumentului adaptat, și anume: 
„Denumire de litere și grupuri de litere”, 
„Identic-Diferit”, ”Citire de cuvinte”, 
„Citire de pseudo-cuvinte” și „Structura 
gramaticală”. 

Rezultatele cercetării și analiza acetora 
Rezultatele acestei cercetări au fost 
obținute prin utilizarea programului 
Statistical Package for the Social Sciences 
(SPSS) versiunea 17.0, folosind analiza 
descriptivă prin procedurile Frequencies și 
Descriptives, alpha Cronbach pentru 
evidențierea consistenței interne a 
instrumentului adaptat, corelația Pearson 
pentru evidențierea relațiilor de corelație 
dintre subscalele instrumentului și 
performanța școlară la Limba și Literatura 
română, regresia liniară simplă și multiplă 
pentu a evidenția relația de predicție 
dintre bateria PROLEC și performanța 
școlară la Limba și Literatura română, 
respectiv predicția diverselor subscale ale 
bateriei asupra aceluiași creiteriu. Nu în 
ultimul rând, am mai folosit testul t pentru 
eșantioane independente pentru a 
compara perfomanța în sarcinile bateriei 
PROLEC dintre clasa a II-a și a III-a. 

Analiza descriptivă a instrumentului 
În urma evaluării participanților cu bateria 
PROLECT s-au obținut următoarele date 

descriptive ale răspunsurilor acestora pe 
fiecare subscală a instrumentului. Datele 
s-au obținut prin folosirea procedurii 
descriptive.  

Tabel III. Analiza descriptivă a 
răspunsurilor pe fiecare subscală 

Subscale Mini
m 

Maxi
m 

Medi
e 

SD 

Denumire de 
litere și grupuri 
de litere 

34 39 38.07 1.91 

Identic-diferit 14 20 18.30 1.58 
Citire de 
cuvinte 

34 40 39.32 1.12 

Citire de 
pseudo-cuvinte 

27 40 37.03 3.0
5 

Structură 
gramaticală 

10 18 15.40 1.54 

Semne de 
punctuație 

8 16 14.97 2.0
0 

Comprehensiu
ne orală 

5 12 9.17 1.57 

Comprehensiu
ne texte  

3 11 7.22 1.15 

Comprehensiu
ne propoziții 

11 16 15.17 1.07 

Astfel, în cazul primei subscale, ”denumire 
de litere și grupuri de litere” minimul de 
răspunsuri corecte pe care l-au dat 
participanții a fost de 34, pe când maximul 
de răspunsuri a fost 39, dintr-un total de 
39 de răspunsuri posibile pe toată 
subscala. Prin urmare, s-a obținut o medie 
de 38.07 și o abatere standard de 1.19, ceea 
ce înseamnă că majoritatea participanților 
au avut răspunsuri cuprinse în intervalul 
37-39. Prin urmare dispersia răspunsurilor 
participanților la această subscală este 
nesemnificativă, astfel răspunsurile 
participanților sunt compacte, nu 
dispersate. Conform analizelor de 
frecvență pe prima subscală, observăm că 
48,3% dintre participanți au înregistrat 
răspunsul maxim (29), pe când 28,3% 
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dintre aceștia au înregistrat 38 de 
răspunsuri (17). 

Consistența internă  
Consistența internă a acestei baterii a fost 
măsurată cu ajutorul coeficientului alpha 
Cronbach pentru valoarea totală a testului, 
precum și în cazul fiecărei subscale în 
parte. Consistența internă se definește ca 
proprietatea itemilor de a corela cu „scorul 
global” al testului sau scalei din care fac 
parte. Prin urmare, un instrument sigur și 
consistent este atunci când itemii din care 
este compus acesta corelează, atât între ei, 
cât și fiecare dintre ei cu rezultatul aditiv 
al tuturor itemilor. În tabelul de mai jos 
sunt prezentate date consistenței interne 
pe întreaga bateria. 

Tabel IV - Consistența internă a bateriei 
PROLEC 

 Număr de 
subiecți 

% 

Cazuri  
Valide 
Excluse 
Total 

 
59 
1 
60 

 
98.3 
1.7 
100.0 

Consistența 
internă 

Număr de 
itemi 

Alpha 

 201 .838 

Se poate observa din tabelul de mai sus, 
faptul că dintre cei 60 de participanți, 
consistența internă a fost calculată doar 

pentru 59 dintre aceștia (98.3%), un 
participant fiind exclus doarece a 
înregistrat cele mai scăzute scoruri la 
rezolvarea sarcinilor instrumentului. 
Astfel, coeficientul alfa Cronbach a fost 
calculat pentru 201 itemi ai bateriei, 
înregistrându-se un scor de.83. 

Relația dintre subscalele instrumentului  
și performanța școlară  
În urma aplicării instrumentului PROLEC 
ce vizează nivelul abilităților de lexie au 
putut fi identificate diferite relații între 
subscalele bateriei și performanța școlară 
a elevilor. Cu ale cuvinte, aceste relații 
sunt evidențiate prin prisma corelațiilor 
între subscalele bateriei, între fiecare 
subscală și performanța școlară, precum și 
între performanța pe întregul instrument 
și performanța școlară a subiectului. S-a 
optat pentru această structură deoarece se 
bazează pe studiile anterioare care au 
arătat relații semnificative între abititățile 
de citire și performanța școlară (Lukhele1, 
2013). Datele privind aceste corelații s-au 
obținut prin utilizarea corficientului de 
corelație liniară Pearson (r). Mai jos este 
redat într-un mod structurat sub forma 
unui tabel relațiile identificate între aceste 
nivele puse în discuție.

Tabel V – Corelație privind subscalele instrumentului și performanța școlară (N=60) 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 -           
2 .38** -          
3 .37** .46** -         
4 .41** .55** .42** -        
5 .07 .18 .18 .11 -       
6 .42** .27* .27* .46** .28* -      
7 .12 .11 .11 .22 .32* .40** -     
8 .05 .20 .20 .12 .05 .17 .16 -    
9 .08 .12 .12 .28* .23 .00 .03 .02 -   
10 .56** .67** .58** .79** .45** .68** .51** .34** .34** -  
11 .54** .42* .31* .48** .10 .29* .24 -.05 .31* .53** - 
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Notă: 1. Denumire de litere și grupuri de litere; 2. Identic-diferit; 3. Citire de cuvinte; 4. Citire de pseudo-
cuvinte; 5. Structură gramaticală; 6. Semne de punctuație; 7. Comprehensiune orală; 8. Comprehensiune 
texte; 9. Comprehensiune propoziții; 10. Răspunsuri totale baterie; 11. Performanța școlară exprimate în 
calificative ***p<.005; **p<.01; *p<.05 

 

Aceaste corelații semnificative au fost 
observate atât între subscalele 
instrumentului, cât și cu performanța la 
tot instrumentul, dar și cu performanța 
școlară studiată. Astfel un coeficient de 
corelație r =.53 între performanța elevului 
în rezolvarea sarcinilor instrumentului și 
performanța sa școlară la Limba și 
Literatura română, ne arată o relație 
semnificativă dintre aceste. Cu alte 
cuvinte, există o legătură semnificativă 
între cele două tipuri de performanțe, 
participanții care au obținut o 
performanță bună în sarcinile 
instrumentului, vor obține și performanțe 
școlare bune la Limba și Literatura 
română. Mai mult rezultatele au arătat o 
relație semnificativă (r =.79) între 
performanța elevului în rezolvarea 
sarcinilor bateriei și citirea de pseudo-
cuvinte (Lukhele, B.B.S.,2013). Acest lucru 
poate fi interpretat având în vedere faptul 
că dacă elevul dă dovadă de bune abilități 
de decodificare a cuvintelor fără sens 
(acesta folosește o citire secvențială, și nu 
una globală), atunci și performanțele pe 
întreaga sarcină vor fi semnificative. 
Aceste rezulatete fiind în concordanță cu 
studiile lui Talcott, J.B., Witton, C., Hebb, 
G.S., și colab. (2002). Altfel spus, cei care 
obțin rezultate bune la subscala ”citire de 
pseudo-cuvinte”, vor tinde să obțină 
performanțe bune și în performanța 
școlară vizată. Deci prin intermediul 
acestor rezultate putem spune că ni s-a 
confirmat și cea de a doua ipoteză a 
cercetării în care ne așteptam să obținem 

corelații semnificative pozitive între 
performanța la sarcinile instrumentului și 
cea școlară la Limba și Literatura română. 

Relația de predicție dintre performanța 
școlară și rezultatele la PROLEC  
Pentru a investiga modul în care 
performanța școlară la limba și literatura 
română la clasele a II-a și a III-a pot fi 
prezise de subscalele instrumetului 
PROLEC, am realizat o analiză de regresie 
liniară multiplă pentru întregul eșantion 
de elevi. Pe lângă aceasta, am mai realizat 
o analiză de regresie liniară simplă, având 
ca predictor performanța la întreaga 
baterie, nu doar a unei subscale din 
aceasta. În tabelul de mai jos se pot 
observa trei modele de regresie liniar 
multiplă, în care criteriul este performanța 
școlară, iar predictorii sunt trei subscale 
ale bateriei PROLEC, și anume: ”denumire 
de litere și grupuri de litere”, ”citire de 
pseudo-cuvinte” și ”comprehensiune de 
propoziții”. La acest model s-a ajuns în 
urma unei comparații de semnificații, cel 
propus fiind cel mai semnificativ. Prin cele 
trei modele de regresie s-a urmărit 
identificarea predictorilor constanți care 
estimează cel mai bine evoluția criteriului, 
respectiv în ce măsură cele trei subscale 
ale bateriei explică performanța școlară la 
Limba și Literatura română. În cazul 
primului model de regresie, performanța 
școlară la Limba și Literatura română este 
semnificativ prezisă de cele trei subscalele 
ale instrumetului, ecuația de regresie fiind 
statistic semnificativă (R2=.41, p <.005). 
Este necesar să menționam faptul că 
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ecuația de regresie la care s-a făcut referire 
(R2=.41, p <.005) aparține întregului 
model propus ca predictor pentru 
performanțele școlare la Limba și 
Literatura română. 

Tabel VI – Analiză de regresie privind 
predicția performanței școlare de către trei 

subscale ale bateria PROLEC (N=60) 
 Performanța școlară 
 Beta p 
 Denumire de 

litere și de 
grupuri de litere 

 .42*** .00 

Citire de 
pseudo-cuvinte 

 .25* .03 

Comprehensiune 
de propoziții 

 .20* .05 

R2 model propus  .41***  
Notă: Beta=valoarea coeficientului 
standardizat ai ecuației de regresie pentru 
modelul de predicție.*p <.05; **p <.01; ***p 
<. 005 

Dintre cei trei predictori cuprinși în 
modelul de regresie, cel mai semnificativ îl 
constituie subscala „denumire de litere și 
grupuri de litere” (p<.005), celelalte două 
fiind semnificative la un prag de p <.05. 
Astfel, modelul propus format din cele trei 
subscale, explică în proporție de 41% din 
performanța școlară la limba și literatura 
română, restul fiind reprezentat de alți 
predictori. Subscala ”denumire de litere și 
grupuri de litere” face referire la faptul că 
pentru a avea performanțe semnificative 
în sarcinile de citire, elevul trebuie să dea 
dovadă de abilități de codare și 
decodificare secvențială a 
grafemelor/fonemelor (Alexander, A. 
Anderson, H., Heilman, P., Voeller, K., 
Torgesen, J.,1991). 

Astfel, cu cât valorile coeficienților 
standardizați Beta din ecuația de regresie 
pentru modelul propus de predicție, sunt 
mai mari cu atât predictorul respectiv 

contribuie mai mult la variabilitatea 
criteriului. Cu alte cuvinte, pentru că 
subscala ”denumire le litere și grupuri de 
litere” a obținut valoarea cea mai mare 
dintre cei trei predictori (beta =.42), 
putem afirma că acesta are cea mai mare 
contribuție în variabilitatea criteriului. Nu 
este de neglijat nici, valoarea 
coeficientului standardizat beta a 
subscalei ”citire de pseudo-cuvinte” 
(beta=.25), deoarece aceste are ce-a de-a 
doua contribuție în variabilitatea 
performanței școlare la Limba și Literatura 
română. Prin urmare cei doi predictori 
constanți sunt semnificativi pentru 
performanța școlară a subiectului în 
majoritatea sarcinilor de citire, deoarece 
prin automatizarea decodării și recodării 
de grafeme/foneme, participantul poate 
citi orice material lingvistic, fie el și fără o 
anumită semnificație, cum sunt pseudo-
cuvintele (Birsh, J. R., 2005). 

În tabelul de mai jos, am realizat o regresie 
liniară simplă prin care am dorit să 
subliniez relația de predicție pe care o are 
baterie asupra performanței la Limba și 
Literatura română.  
Tabel VII – Analiza regresiei simple privind 

predicția performanței școlare de către 
bateria PROLEC (N=60) 

Performanța școlară 
 Beta p 
 Bateri 

PROLEC 
.53*** .00 

 R2  .28*** .00 
*p <.05; **p <.01; ***p <. 005 

După cum se poate observa întreaga 
baterie PROLEC este un predictor 
constant semnificativ pentru performanța 
școlară a participanților la Limba și 
Literatura română, înregistrând un prag 
de semnificație p =.00. Prin urmare acestă 
baterie explică în proporție de 28% din 
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performanța la Limba și Literatura 
română, restul fiind reprezentați de alți 
factori, precum sunt cei socio-culturali, 
familiali etc. Mai mult, valoarea 
coeficientului standardizat beta (beta=.53) 
ne arată că acest predictor (performanța în 
sarcinile bateriei) contribuie semnificativ 
la variabilitatea criteriului, și anume la 
performanța școlară la Limba și Literatura 
română. 

Diferența între clasa a II-a și a III-a raportat la 
performanța obținută PROLEC  
Pentru a investiga dacă există diferențe 
semnificative între clasa a -II-a și a III-a în 
ceea ce privește performanța de citire în 
sarcinile bateriei PROLEC, am realizat o 
comparație cu ajutorul testului t pentru 
eșantioane independente. Datele obținute 
le-am cuprins într-un mod explicit și 
sugestiv în tabelul prezentat mai jos.  
Tabel VIII – Diferența între clasa a II-a și a 

III-a raportat la performanța obținută 
PROLEC 

 
Clasa N Media SD t p 

Clasa 
a II-a 

30 193.20 9.47 

1.34 .18 Clasa 
a III-
a 

30 196.13 7.33 

p <.05 

Conform tabelului de mai sus, putem 
observa că nu există diferențe 
semnificative în ceea ce privește 
performanța în sarcinile instrumentului 
PROLEC între cele două clase, a II-a și a 
III-a. Acest lucru poate fi explicat din 
prisma faptului că deja către finalul clasei 
a II-a abilitățile de citire ale elevilor sunt 
automatizate, aceștia dobândind o citire 
conștientă și cursivă. Mai mult, infirmarea 
acestei ipoteze ne arată și faptul că 
performanța la sarcinile bateriei PROLEC 

nu sunt influențate de conținutul 
curricular al materialului. De asemenea 
din analiza abaterilor standard se poate 
observa o nesemnificativă diferență dintre 
cele două dispersii ale răspunsurilor 
participanților din clasele a II-a și a III-a. 
Prin urmare, chiar dacă răspunsurile 
participanților din clasa a II-a sunt mai 
dispersate decât cele ale participanților 
din clasa a III-a, diferența nu este 
semnificativă. 

Concluzii și discuții 
Cercetarea de față și-a propus drept 
obiectiv adaptarea instrumentului 
PROLEC în funcție de particularitățile de 
dezvoltare a populației vizate și a limbii 
române, pe un studiu pilot de 60 de 
participanți, cu vârste cuprinse între șapte 
și zece ani. Scopul dezvoltării acestui 
instrument este de screening a dislexiei. 
Astfel, prin intermediul acestei cercetări s-
au construit și adaptat subscalele 
instrumentului în funcție de 
particularitățile de dezvoltarea a 
participanților cuprinși în studiu și a 
limbii române. De asemenea, în demersul 
de adaptare a instrumentului s-a avut în 
vedere obținerea unei consistențe interne 
bune a instrumentului per ansamblu, cât 
și pentru fiecare subscală în parte, precum 
și sondarea relației de corelație dintre 
performanța înregistrată la sarcinile 
bateriei PROLEC și cea școlară la Limba și 
Literatura română. 

Limitări și direcții noi de cercetare 
De asemenea, este necesar să prezentăm și 
limitele pe care le-a întâlnit această 
cercetare. Una dintre aceste limite ar fi 
faptul că pentru a putea valida o astfel de 
baterie, eșantionul pe care ar fi trebuit să 
aplicăm instrumentul ar fi trebuit să fie 



RRTTLC 2020 
 

 

33 

semnificativ pentru populația 
românească, mult mai mare din punct de 
vedere numeric și să aibă o marjă de vârstă 
cuprinsă între șase și 12 ani. Însă această 
limită poate fi transformată cu ușurință 
într-o viitoare direcție de cercetare, alături 
de propunerea unui etalon reprezentativ 
populației românești pe intervalul de 
vârstă deja precizat. Mai mult, s-ar putea 
realiza ca viitoare direcție de cercetarea 
analiza itemilor pentru a-i putea identifica 
și elimina pe cei problematici, astfel 
explorând ipoteza, și anume: ne așteptăm 
la o creștere a consistenței interne a 
întregului instrument, cât și a fiecărei 
subscale în parte, prin eliminarea și 
corectarea itemilor problematici ai 
instrumentului propus. 
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Aplicații ale mobilizării orofaciale în contextul sindromului Down 

Mădălina VAIDA 1 

Abstract 

The current study proposes an intervention of oral-motor techniques, targeting peripheral 
stimulation with central-level effects, where synaptic densification is expected to allow a more 
coordinated motor response, with positive outcomes on the speech inteligibility. The intervention 
techniques belong to quite different fields: myofunctional techniques (posture determination, isotonic 
exercises for the oral musculature), oro-facial massage according to the C. Morales method, passive 
stimulation with a vibrating instrument (z-vibe) and repetitions of diadokokinetics. An ABA (single-
subject experiment) experimental design was created and implemented. The output evaluation was 
based on verbal material, structured from simple to complex (syllables, words, narrative structures) 
and presented either exclusively by auditory way or by auditory and visual ways 

Keywords: inteligibility, oro-motor techniques, Down syndrome, speech therapy 

 

Introducere 
Vorbirea copilului cu sindrom Down (SD) 
are un profil specific și în aceeași măsură 
caracteristici individuale care rezultă din 
interacțiunea următoarele aspecte: 

Structura cerebrală (hardul) se 
diferențiază de cea a copiilor cu dezvoltare 
tipică atât prin volum cât și morfologic; 
atât la nivel cortical, cât și subcortical, la 
nivelul cerebelului și a trunchiului 
cerebral. Varietatea diferențelor constate 
prin IRM este mare (Nadel, 1999, Lopes, 
2017, Aylward și al. 1999, Pinter și al, 2001, 
Kesslag și al, 1994 ); 

Funcționalitatea cerebrală (softul) emerge 
din structură și are caracteristici proprii. 
Diferențele de funcționalitate s-au putut 
evidenția din primele luni după naștere, în 
special în aria imitativă, la nivel motor 
general și fin, specific, în zona facială 
(Connoly, 1970), apoi în învățarea vorbirii 
(Lopes, 2017, Hodapp, Ziegler, 1990, 
Dunst, 1990); 

Stadialitatea dezvoltării la copiii cu SD o 
urmează pe cea tipică, însă cu decalaje 
mari; 

Atenția și memoria copilului cu SD, în 
special cele verbale, sunt deficitare, ceea 
ce îl împiedică să preia din vorbirea adultă 
modelele corecte, atât auditive, cât și 
motorii (Jarrold, Baddeley, 2001); 

Mai departe, s-a evidențiat că, pornind de 
sus în jos, de la nivel cerebral spre 
efectorul oral, sunt puse în lucru procese 
planificatorii și de programare deficitare 
(de unde și compararea anumitor 
caracteristici cu cele ale copiilor cu CAS – 
childhood apraxia of speech) (Kumin, 
2006; Miller & Leddy, 1999); 

Fibrele motorii care inervează 
musculatura, însă și fibrele musculare 
propriu-zise, au o serie de particularități 
care rezidă în absența unor structuri, în 
afectarea altora și într-o conlucrare 
anevoioasă între componente (de unde și 
comparația cu tulburările dizartrice); 
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Nu în ultimul rând, confruntarea cu 
numeroase eșecuri legate de 
incomprehensibilitatea vorbirii lor, 
diminuează dorința de a comunica, în 
special în afara cercului securizant 
(familie). Afectiv și motivațional, copii cu 
SD pot manifesta reticență pentru actul 
vorbirii, indiferență pentru efectuarea 
exercițiilor oro-motorii și chiar refuz.  

Fig. 1. Reprezentata grafică a 
corespondenței periferic -central 

Utilizarea rutinelor NSOMT destinate 
creșterii forței musculare, antrenării 
preciziei articulatorii se bazează pe 
asumpția coinciderii elementelor 
structurale, musculare și nervoase, din 
actele oro-motorii implicate in masticație, 
deglutiție și alte tipuri de mișcări atribuite 
paravorbirii, nonvorbirii (inclusiv, 
mimica) cu cele specifice vorbirii. 
Diferențele există, atât la nivelul tipurilor 
de fibre musculare implicate, dar mai ales 
pattern-urile neuronale destinate unui tip 
de acțiune sau altul care pot să suprapună 
parțial sau deloc, iar originea lor cerebrală 
să fie complet diferită. Identificarea 
contribuței unor astfel de tehnici de 
intervenție de mobilizare oro-motorie la 
îmbunătățirea exprimării orale este o 
sarcină care ridică o serie de dificultăți, 
deoarece inputul constă într-un cumul de 
tehnici de mobilizare oro-motorie, iar 
outputul, în evaluarea expresiei orale. 

Asumpția de pornire într-un studiu care 
încearcă să identifice efectele stimulării 
periferice asupra inteligibilității vorbirii se 
bazează pe ideea că anumite deficite 
motorii manifestate ca dificultăți în actul 
de hrănire se exprimă și ca o lipsă de 
coordonare fină în actul vorbirii (Alcock, 
2006, Kumin, 1999, Bahr, 2008). Mai mult, 
implicațiile sunt ceva mai largi, atunci 
când luăm în considerare perspectiva 
miofuncțională care argumentează 
importanța posturii, a stabilității/ 
mobilității și a poziției structurilor orale, 
în contextul mai larg al posturii și poziției 
corporale.  

Conform fig. 1, inputul constă în 
stimularea periferică a structurilor 
musculare și nervoase, cu efect la nivel 
cortical. La nivel central este expectată 
producerea unei activării suplimentare 
care să declanșeze fenomene de 
repopulare neuronală și de dezvoltare 
sinaptică. Outputul măsurabil constă în 
emisii verbale mai clare, inteligibile nu 
doar pentru ascultătorul familiarizat cu 
vorbirea acestor copii, dar și pentru cel 
nefamiliarizat. Scopul este de a le oferi 
posibilitatea de a fi înțeleși într-o 
proporție mai mare, care ar sta la baza 
dezvoltării de relații sociale și în 
consecință la scăderea frustrării provocată 
de intențiile de comunicare nefinalizate. 
Astfel se adaugă un plus la creșterea 
motivației pentru comunicare cu efect 
asupra implicării active în terapia de 
recuperare.  

Rezultatele metastudiului condus de Bahr 
(2008) la copii cu tulburări de vorbire în 
general, aduc puține evidențe care să 
argumenteze o astfel de abordare. Însă, în 
cazurile cu CAS, dizartrie, autism, 
paralizie cerebrală, sindrom Down (având 
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o clară componentă neurologică, 
patologică sau funcțională), efectele 
intervențiilor oro-motorii au produs efecte 
diferite (Hammer, 2007).  

Analizând implicațiile teoriei lui Kent 
(2016) reiese importanța timpului dintre 
intervenții, pentru învățarea lentă. Dacă în 
timpul intervenției, se vizează stimularea 
zonelor periferice, activarea alternativă a 
diferitelor grupe musculare (linguale, 
orbiculare), în timpul somnului și a 
perioadelor dintre intervenții se permite 
sistemului nervos să consolideze noile 
achiziții, în intervalul dintre aceste 
intervenții. Este evidentă, desigur, 
întrebarea referitoare la perioada de timp 
optimă dintre momentele de intervenție. 
S-a optat pentru intervalul de timp de o 
săptămână, impus prin constrângerea 
acceptării intervenției de copiii cu SD 
selectați pentru experiment.  

Luând în considerare argumentația 
prezentată mai sus, cantitatea redusă a 
evidențelor științifice privind eficacitatea 
metodelor de terapie asupra 
inteligibilității vorbirii la copiii cu SD și în 
special motivația redusă pentru terapie la 
copiii cu SD și dizabilitate intelectuală 
moderată, s-a propus efectuarea unui 
studiu care să cerceteze impactul unor 
tehnici de mobilizarea oro-facială asupra 
acestor aspecte ale vorbirii, la copiii cu SD 

Scopul aceste cercetări este acela de a 
pune în lumină efectele utilizării, 
împreună cu metodele logopedice clasice, 
a mijloacelor nonverbale, oro-motorii 
(NSOMT). Aceste efecte sunt vizibile în 
practică, mai ales atunci când fac parte din 
protocolul de intervenție timpurie asupra 
limbajului la copiii cu SD (Telcean șa, 
2016). Studiile actuale, deși numeroase, nu 
au putut evidenția în ce fel mobilizarea 

orofacială ajută în privința creșterii 
inteligibilității vorbirii copiilor și adulților 
cu SD. 

Obiectivele cercetării 
Obiectivul general 

Surprinderea efectului tehnicilor de 
mobilizare orofacială în dezvoltarea 
abilităților motorii fine și articulatorii, cu 
impact asupra inteligibilități vorbirii la doi 
copii cu SD. 

Obiective specifice care derivă din 
obiectivul general și devin obiective de 
lucru sunt:  

Evidențierea îmbunătățirii abilităților 
articulatorii la copilul cu SD în urma 
aplicării unui cumul de tehnici de 
mobilizare oro-facială; 

Surprinderea creșterii inteligibilității 
vorbirii, în silabe (care includ și logatomi, 
respectiv grupuri consonantice), cuvinte și 
structuri narative, la copilul cu SD ca 
urmare a aplicării programului propus; 

identificarea resurselor de timp pentru 
producerea unor efecte; 

realizarea unui studiu de follow up pentru 
a observa dacă rezultatele se mențin. 

Ipoteza cercetării 
Aplicarea tehnicilor de mobilizare 
orofacială la copilul cu SD determină 
îmbunătățirea abilităților oro-motorii, cu 
efecte asupra inteligibilității vorbirii 
copilului cu SD, reflectată în trei tipuri de 
exprimare verbală: silabe, cuvinte, 
propoziții (structuri narative). 

Astfel, se va testa dacă: 

H1 – diferențele statistice constatate între 
etapele de intervenție și cele de evaluare se 
datorează aplicării tehnicilor propuse 
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H2 – se mențin efectele obținute în etapa 
de follow up  

H0 – efectele preconizate nu apar, 
intervenția nu are impactul scontat 

Rezultate așteptate (apriori) 
Modificarea valorilor măsurate în linia de 
bază (A), în perioada de intervenție (B) și 
menținerea nivelului obținut în perioada 
de follow up; 

Replicarea studiului la cel de al doilea 
copil va arăta date similare. 

Lot – descriere subiecți: doi copii cu SD, 
frați gemeni, dizigoți cu trisomie 21 
eterogenă. Copiii au 11 ani, sunt elevi în 
clasa a IV-a în învățământul special, la o 
clasă pentru copii cu deficiențe asociate. 
Prezintă dizabilitatea intelectuală (IQ=49, 
respectiv IQ=51), iar din punct de vedere al 
limbajului întâmpină mari dificultăți 
coarticulatorii, precum și de coordonare a 
articulației și fonației.  

Metoda de cercetare 
Cercetarea este de tip calitativ, cu design 
de tip ABA pentru fiecare dintre cei doi 
subiecți, variantă a tipului AB de design 
calitativ. Inițial se efectuează un număr de 
măsurători (de obicei 5) pentru stabilirea 
nivelului de bază, apoi se intervine asupra 
variabilei dependente și se consemnează 
trendul graficului pentru nivelul de 
intervenție B, în final retrăgându-se 
manipularea experimentală, observând o 
nouă fază A. Dacă în faza finală (reversal), 
trendul revine la nivelul de bază 
eficacitatea intervenției aplicată în 
perioada de manipulare experimentală 
poate fi demonstrată cu certitudine mai 
mare. De multe ori însă, efectele obținute 
în faza de intervenție nu sunt reversibile, 
efectele lor menținându-se și în 

continuare. În acest studiu, variabila 
independentă este reprezentată de 
aplicarea tehnicilor de mobilizare 
orofacială, constând în stimulare cu z-
vibe, masaj orofacial (Castillo Morales), 
diadochokinesis, respectiv tehnici din 
terapia miofuncțională. 

Variabila dependentă este desemnată ca 
fiind inteligibilitatea vorbirii măsurată pe 
scala SIR, în trei ipostaze: silabe (deschise, 
închise, logatomi, grupuri consonantice, 
diftongi), cuvinte și structuri narative. Pe 
tot parcusul intervenției se repetă 
măsurătorile cu scala SIR, aplicată după 
fiecare moment de intervenție terapeutică 
descrisă mai sus.  

Procedura de lucru și instrumente 
Instrumentele folosite 
Scala Webster – subscalele pentru 
comunicare 

Scala SIR Potrivit unei asemnea scale, 
inteligibilitatea vorbirii poate fi apreciată 
de la 1 la 5, astfel încât: 

1 înseamnă că vorbirea acelei persoane este 
total neinteligibilă pentru ascultător; 

2 înseamnă că din vorbirea persoanei 
ascultătorul poate percepe anumite 
cuvinte izolate, restul vorbirii rămânând 
neinteligibilă; 

3 înseamnă că vorbirea persoanei este 
parțial inteligibilă pentru ascultătorul 
familiarizat și care compensează prin 
experiențele sale lingvistice și de 
comunicare ceea ce nu percepe de la 
interlocutorul său; 

4 înseamnă că vorbirea persoanei este 
inteligibilă în cea mai mare parte, chiar și 
pentru vorbitorul mai puțin familiarizat cu 
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specificul fonator și articulator, cu puține 
și mici excepții; 

5 înseamnă că vorbirea persoanei este 
corect și fără efort percepută de 
persoanele din jur, indiferent de gradul de 
familiarizare a acestora cu specificul 
articulator și fonator și indiferent de 
conținutul semantic exprimat (preluat din 
Bodea Hațegan, 2016, pp. 290). 

Probe empirice pentru evaluarea 
pronunției în vorbirea reflectată și 
independentă: silabe (deschise, închise, 
logatomi, diftongi, grupuri consonantice), 
cuvinte mono și bisilabice, eșantion de 
vorbire conversațională și narativă. 

Diadochokinesis 

Această probă se adresează componentei 
motorii a limbajului, aspectelor 
articulatorii și abilităților coarticulatorii. 
Această procedură este descrisă in 
literatura de specialitate, beneficiind de 
norme standardizate, fiind aplicabilă atât 
adulților cât și copiilor. Este o probă cu 
aplicabilitate in cazul dizartriilor sau în 
alte patologii cu componentă neurologică. 

Proba constă în repetarea unei silabe/ 
asocieri de silabe (fără sens, dar care 
presupun mișcări articulatorii fine), într-o 
unitate dată de timp (5 până la 15 sec). Se 
consemnează numărul de silabe corect 
repetate. Pentru limba engleză, cele mai 
acurate informații despre abilitățile 
articulatorii ale persoanei, sunt oferite de 
silabele “puh”, “tuh”, “cuh” și asocierea lor 
“puhtuhcuh”(Cardeiro, în Bodea, Hategan, 
2016). Pentru limba română sunt propuse 
structurile “pa”, “ta”, „pata”, “ca”, respectiv 
“pataca”, repetate de aproximativ 20 de 
ori. 

Testul PEAMLR  

Descrierea procedurii 
Având în vedere modalitatea de cercetare 
aleasă, s-a stabilit o alternare a 
momentelor de intervenție terapeutică 
prin aplicarea calupului de tehnici propus 
și a celor de evaluare. La finalul fiecărei 
proceduri, se înregistrează producția 
verbală prin aplicarea celor 3 instrumente 
de evaluare: 

Listă de silabe (contexte coarticulatorii 
mai simple și mai problematice – grupuri 
consonantice); 

Cuvinte - cartonașe cu imagini care 
trebuie denumite; 

Structuri narative/ propoziții - succesiune 
de 3-4 imagini care se pot descrie printr-
un enunț. Inregistrările sunt audiate de 
doi evaluatori nefamilizarizați cu vorbirea 
copiilor, care transcriu materialul verbal 
cât mai acurat. Aceste transcrieri se 
cotează pe scala SIR, acordând un punctaj 
de la 1-5, conform prescripțiilor prezentate 
anterior. Aceste cote brute sunt apoi 
introduse în sistemul de calcul SPSS 
pentru calculul statistic. Sunt sumarizate 
cotele brute, cu ajutorul cărora se 
calculează comparația interevaluatori. 
Apoi, pe baza mediilor sunt stabiliți indicii 
de comparație (testul t eșantioane 
perechi) și se determină semnificația 
statistică a acestora. Ulterior, sunt 
realizate grafice de evoluție pentru fiecare 
subiect, care să indice aspectul 
modificărilor survenite. Mai mult, s-a 
considerat oportun investigarea frecvenței 
de apariție a valorilor (1-5), în fiecare 
probă, pentru a putea raporta cantitatea 
procentuală (a frecvențelor) de emisii 
inteligibile (defalcate în silabe-cuvinte-
propoziții) la valorile indicate în tabelul de 
referință al inteligibilității. Astfel s-a putut 



RRTTLC 2020 
 

 

39 

observa comparativ de-a lungul cercetării 
în cele trei faze ale sale (evaluare-
intervenție-follow up), contribuția fiecărei 
valori din cele 5, pentru fiecare moment de 
măsurare, la aspectul general al 
inteligibilității/ probă.  

Pentru identificarea nivelului de bază (A) 
se efectuează un număr de măsurători care 
să asigure o stabilitate (sau identificare) a 
trendului. În continuare, se intervine cu 
un cumul de tehnici de intervenție așa 
cum s-a descris mai sus, urmând să se 
realizeze măsurători până la stabilirea 
trendului (pozitiv, negativ, neutru). În 
final, un număr de 10 măsurători au 
clarificat intenția evolutivă (B). Pentru a 
testa ipoteza H2, s-a introdus un moment 
final de evaluare, cu retragerea 
intervenției, congruent cu etapa inițială, 
conturat pe baza altor 5 măsurători. 

Este dificil de estimat timpul necesar 
derulării cercetării, având în vedere 
necesitatea efectuării complexului: 
tehnică+măsurare până la stabilirea clară a 
creșterii, descreșterii sau stagnării 
comportamentelor expectate. În final, 
perioada totală a fost de 8 luni, dacă se iau 
în considerare momentul inițial și final de 
evaluare. Însă, așa cum se vor descrie la 
secțiunea „Limitări”, evenimente 
imprevizibile au survenit, modificând 
timpii estimați inițial.  

Intervenții terapeutice 
Intervenția propriu-zisă va urma o 
succesiune de tehnici, după cum urmează: 

Masaj facial după tehnica Castillo Morales; 

Stimulare pasivă cu z-vibe; 

Aplicarea unor tehnici din terapia 
miofuncțională destinate întăririi 
musculaturii orbiculare: reținerea unor 

nasturi de trei dimensiuni (mare, mic, 
mijlociu, în spatele buzelor, în timp ce va 
fi tras spre exterior), efectuarea unor 
exerciții cu componentă izotonică; 

Susținerea reflectată a unei serii de 20 de 
repetări – diadochokinesis 

Rezultate și analiza statistică 
Într-o fază inițială de evaluare s-a urmărit 
stabilirea unui profil lingvistic al 
subiecților, din care să reiasă atât nivelul 
limbajului receptiv (PEAMLR, subscala 
REC, a scalei WEBSTER), cât și a celui 
expresiv, claritatea exprimării lor, dar și 
abilitățile generale de comunicare (cu 
ajutorul subscalelor FUN, INT, EXP, CLA) 
și abilitățile articulatorii (proba DDK).  

Rezultatele inițiale indică scoruri de 32, 
respectiv 22 la proba PEAMLR, indicator 
pentru dizabilitate moderată și o posibilă 
deficiență de auz, pentru cel de-al doilea 
subiect. Așa cum raportează autoarea 
probei (Bodea Hațegan, 2014), în cazul 
copiilor cu dizabilitate intelectuală, 
achiziția structurilor morfologice nu este 
completă, iar cele mai bune performanțe 
sunt observate pentru categoriile 
substantive și verbe (acțiuni). Este 
evidentă slaba reprezentare a cuvintelor 
de legătură în vocabularul receptiv al 
subiecților, precum și a acelora care se 
referă la caracteristici ale obiectelor și 
fenomenelor. Există o diferență 
importantă între cei doi subiecți la acestă 
probă, observație pe care o asociem cu 
dinamica comunicării în binomul 
gemenilor, în care subiectul 1 este 
principalul actor în interacțiunile de 
comunicare (cu exteriorul binomului). 
Prin urmare, deși este evidentă diferența 
în sens pozitiv între limbajul receptiv și cel 
expresiv, și la acest nivel se înregistrează o 
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serie de deficite care antrenează la rândul 
lor calitatea reflectării cunoștințelor în 
exprimare. 

La proba WEBSTER, pe subscalele FUN, 
INT, REC, performanța subiecților 
aparține nivelului 1, iar pentru subscalele 
EXP și CLA, nivelul atins este 2. Există 
posibilități de comunicare limitate, 
producții verbale neinteligibile pentru 
persoanele nefamiliarizate cu vorbirea 
celor doi copii, însoțite de expresii mimice 
și comportamente de comunicare. La 
acestea se adaugă utilizarea de semne 
neconvenționale, descriptive pentru 
anumite acțiuni, precum și un număr 
limitat de cuvinte, folosite ca purtătoare 
de semnificații mai largi (intenții, 
propoziții, etc). Copiii verbalizează 
acordul, dezacordul sau contradicția 
legată de un obiect sau eveniment concret, 
sau unul care urmează în viitorul apropiat. 
O particularitate a acestor doi copii cu SD 
se referă la umorul surprins în exprimarea 
lor, adresată persoanelor foarte familiare. 
Aceste abilități incipiente par să marcheze 
începuturile trecerii spre nivelul II al 
comunicării funcționale, în condițiile 
extensiei inteligibilității vorbirii copiilor 
pentru mai multe persoane, inclusiv 
pentru cele nefamiliarizate cu limbajul lor. 

Se remarcă prezența atenției mutuale, în 
desfășurarea anumitor activități cu 
caracter ludic sau de învățare, împreună 
cu alți adulți, arareori cu alți copii. Uneori 
se implică in jocuri cu obiecte unde este 
prezent comportamentul de posesivitatea 
asupra obiectului de joc sau asupra jocului 
în sine. Stăpânesc o parte a elementelor 
conceptelor și categoriilor simple, 
concrete: corpul uman, fructe, legume, 
animale, hrană, îmbrăcăminte, etc, 
diferențiază între acestea și le pot asocia 

categoriei folosind spre exemplu, imagini. 
Copiii pot numi o serie de obiecte, 
persoane, evenimente, sau pot face 
referire la acestea folosind o etichetă 
verbală, însă caracteristicile articulatorii 
nu sunt constante pentru denumirile 
consonantice sau plurisilabice. Pentru 
denumirile cu formă simplă, pot exista de 
asemenea alterații, distorsiuni, omisiuni, 
care sunt constante, forma sonoră, 
particularizată, a respectivei denumiri 
fiind fixată în repertoriul copilului (ex. 
„minde”, pentru minge). Vocabularul activ 
conține un minim de 20 de cuvinte clar 
identificabile, cu forme sonore simple, de 
tipul v+c, mono sau bisilabice și care 
exprimă denumirea obiectelor, numelor 
unor persoane, evenimentelor concrete, 
din contextul apropiat al copiilor. Deja 
pentru nivelul III de dezvoltare este 
necesară formarea propozițiilor care este 
afectată din pricina dificultăților de 
secvențiere a cuvintelor în propozițiile 
auzite, respectiv a dificultăților de 
reproducere a acestor secvențe. Este 
evidentă neinteligibilitatea vorbirii cursive 
spontane (asimilabilă exprimării în 
propoziții care alătură un obiect de o 
acțiune). Acest fapt este în acord atât cu 
tema de bază a lucrării, precum și cu 
literatura citată anterior, referitoare la 
dificultățile de exprimare și în final de 
integrare socială a persoanei cu SD. Mai 
mult, dificultatea resimțită de partenerii 
de comunicare de a decodifica mesajul 
primit, de a interpreta dorința/ nevoia 
persoanei cu SD, antrenează la aceasta 
sentimentul de frustrare și mai apoi 
întreruperea comunicării (Anca, 1999).. 

Proba DDK evaluează abilitățile 
articulatorii și de coordonare oro-motorie, 
într-un moment care precede intervenția 
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sistematică cu tehnici adresate stimulării 
oro-motorii, printre care s-a inclus și 
proba în discuție. Astfel, pot fi enumerate 
tulburările din aria oro-motorie, afectări 
ale proceselor de masticație și a deglutiție, 
dar și mai general, sunt incluse tulburări și 
dificultăți, care vizează domeniile cognitiv 
și lingvistic.  

Raportând valorile obținute la tabelul 
propus de Fletcher (1972), ratele obținute 
la fiecare probă, pentru fiecare structură 
mono și bisilabică, sunt inferioare 
performanțelor expectate pentru vârsta de 
6 ani. Desigur, aceste rezultate sunt 
considerate sub rezerva emisiei 
precipitate, cu caracter intempestiv, cu 
ruperi de ritm și lipsă de claritate, prin 
transformarea vocalei „a” într-un sunet 
aproximativ, mai aproape de „ă” 

Rezultate obținute prin aplicarea probelor 
empirice și utilizarea scalei SIR 

S-a realizat o analiză de corelație inter 
evaluatori și o analiză comparativă cu 
testul t, pe valori împerecheate, luate din 
cotele sumarizate/ probă la fiecare 
evaluator. Comparația s-a realizat pe 
fiecare probă, acordând atenție numărului 
de itemi, precum și gradelor de libertate. 
In cazul listelor de silabe și cuvinte, 
corelațiile au fost semnificative în cazul 
ambilor evaluatori (rsil/ ev.650/ subiect 1 
(s1), respectiv.724/ subiectul 2 (s2); 
rsil/int,.627/ s1, respectiv.692/ s2; rsil/ 
f,.663/ s1,.666, df=65, p<.05; rcuv/ev,.766/ 
s1,.861/ s2; rcuv/ int,.946/ s1,.876/s2; rcuv/ 
f,.899/ s1,.961/ s2, df=14, p<.05). Pentru 
proba cu structuri narative, evaluatorii au 
avut dificultăți mai mari de înțelegere a 
exprimării în propoziții, pentru ultima 
etapă, cea de follow up nu s-a putut realiza 
calculul corelațional. Rezultatele obținute 
în urma analizării corelației între 

rezultatele obținute de la cei doi 
evaluatori, pentru primul subiect indică au 
o tendință asemănătoare, ceea ce relevă 
validitatea acestor interpretări și 
transcrieri  

Testul t a indicat că nu există diferențe 
semnificative între cele două seturi de 
date, obținute de la evaluatori, pentru 
primul subiect (tsil/ev= -2.625, t sil/int= 
3.062 și t sil/f=2.460, pentru df=65, p<.05, 
tcuv/ev =.919, t cuv/int=.977 și t 
cuv/f=1.091, df=14, p<.05 ). Pentru cel de-al 
doilea subiect, s-au obtinut date similare, 
excepție făcând valoare lui t pentru 
perioada de intervenție. În privința 
materialului cu sens s-a ivit o eroare de 
decodare și transcriere a materialului 
audiat, care sugerează ecuația subiectivă a 
evaluatorului care interpretează ceea ce 
aude ca fiind un anumit cuvânt presupus 

Verificarea ipotezelor  
Fig. 2 Subiectul 1 - silabe 

Analiza diferențelor dintre momentele de 
evaluare, intervenție și follow up, pentru 
fiecare dintre cei doi subiecți s-a realizat 
printr-o serie de comparatii intervenție - 
evaluare între mediile obținute, apoi 
folow-up interventie. Abaterile standard 
calculate pentru mediile fiecărei etape/ 
evaluator arată o tendință de reducere de 
la o etapă la alta:.99170 și.83867 (în etapa 
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de evaluare),.48229 și.48595 (în etapa de 
intervenție), respectiv,.46442 și.52600 (în 
etapa de follow up), ceea ce indică o 
decodare tot mai acurată a materialului 
verbal de către evaluatori. In toate cele trei 
etape rezultatele corelează semnificativ, în 
cazul ambelor evaluări. Analiza 
comparațiilor inter-etape, aduce 
rezultatele cele mai interesante. Pentru 65 
de grade de libertate și un prag de 
semnificație <.05, valoarea de referință 
este 2.000. Indicele t calculat pe datele 
provenite de la ambii evaluatori este mult 
superior acestei valori (t1 - 9.383, t2 – 
19.161). Din această perspectivă ipoteza 
nulă (H0) este infirmată, pentru probele 
cu silabe. Astfel, diferențele constate nu se 
datorează întâmplării. Mai mult, pentru 
datele obținute de la cel de-al doilea 
evaluator, tendința în perioada de follow 
up față de perioada de intervenție este 
deasemenea crescătoare, fapt care indică 
un prim semn de întrebare, deoarece ar fi 
fost fi așteptat ca performanța să se 
mențină sau poate să fie ușor descendentă, 
așa cum se prezintă pentru cazul datelor 
provenite de la evaluatorul 1. 

Graficul general indică, la o inspecție 
vizuală, o tendință, în general ascendentă. 
Prima porțiune grafică prezintă ea însăși o 
ușoară tendință ascendentă. Aceasta poate 
fi explicată prin acomodarea copilului cu 
sarcina și oferirea de răspunsuri mai clare 
și cu o intensitate adecvată pentru 
înregistrarea audio.  

Imediat după primul separator, graficul 
este încă puternic ascendent, pentru cel 
puțin 3 probe, urmând apoi un nivel de 
platou, care se menține relativ constant 
până la finalul experimentului. 

 

Fig. 3 Subiectul 1 – cuvinte  

In cazul probelor cu liste de cuvinte, 
abaterea standard a mediilor probelor/ 
evaluator scade puternic de la evaluare la 
intervenție, iar apoi se menține sau încă 
mai scade ușor în follow up. Dacă inițial 
materialul verbal este decodat mai 
imprecis, pe măsură ce se intervine cu 
metoda propusă, dispersia statistică a 
datelor obținute tinde să se reducă la 
valori înjumătățite și să se mențină după 
încetarea intervenției. Valorile obținute 
pentru această probă, la ambele seturi de 
date sunt superioare, ceea ce validează 
diferențelor comparațiilor ca fiind 
semnificative din punct de vedere statistic 
(t1int-ev=3.888, t1f-int=3.2555, t2int-
e=4.568, t2f-int=3.043, df=14, p<.05). În 
acest caz, se infirmă ipoteza nulă, 
diferențele observate nu se datorează 
întâmplării. Inspectarea vizuală a 
graficelor indică o tendință ascendentă, pe 
parcursul tuturor celor trei etape. 
Coroborând aceste date cu indicii obținuți 
la proba Webster, subscala de limbaj 
expresiv (EXP), este justificată 
accepțiunea prezenței în vocabularul 
copiilor a noțiunilor prezentate imagistic, 
însă având o formă articulatorie variabilă 
sau forme particulare, condensate, dar 
fixate în repertoriul lor. Similar probei 
anterioare, graficul arată o creștere mai 
proeminentă după primele trei momente 
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de intervenție, urmând ca evoluția să fie 
descrisă de un aspect de platou, până la 
final. 

Fig. 4 Subiectul - structuri narative  

Inspectarea vizuală a graficelor obținute 
pentru structuri narative, în cele trei 
etape, indică o evoluție cu caracter mai 
pregnant de la jumătatea perioadei de 
intervenție. Indicii de comparație relevă 
următoarele valori: t1int-ev=25.000, t1f-
int=3.000, t2int-e=13.000, t2f-int=5.000, 
df=1, p<.05. În acest caz este posibil ca 
efectul contextului verbal (alăturări de 
cuvinte care pot sugera înțelesuri mai 
complexe) să fie responsabil pentru 
mediile mari, comparativ cu prima probă 
cu material verbal cu silabe (material 
verbal fără sens). Graficul prezintă un 
aspect constant, pe porțiunea 
corespunzătoare etapei de evaluare, în 
acord cu cercetările din acest domeniu, 
care confirmă că gradul de inteligibilitate 
al vorbirii copiilor cu SD este mai scăzut 
atunci când ei comunică în tranșe 
asimilabile frazelor/ propozițiilor, 
nerespectând caracteristicile 
suprasegmentale care să ajute la 
identificarea începutului și sfârșitului 
cuvintelor în propoziție. Graficul se 
menține relativ constant până la 
jumătatea etapei de intervenție unde 

survine această creștere importantă 
remarcată la probele anterioare mai 
devreme în intervenție. Ulterior creșterea 
nu se menține la fel de clar, dispersia 
datelor este mai mare, iar corelațiile 
interevaluatori mai redusă. Abilitatea de a 
decodifica sensul materialului verbal 
perceput doar auditiv, într-un context 
narativ pare să depindă de abilități 
personale de a extrage semnificația dintr-
un discurs fluid pe baza unor indici care se 
remarcă ca având o claritate mai mare. De 
aici, diferența dintre înțelegerea emisiilor 
verbale ale acestor copii de către anturaj 
versus persoane nefamiliarizate cu 
limbajul acestora.  

Fig. 5 Subiectul2 - silabe 

Injumătățirea valorilor abaterilor standard 
in intervenție și menținerea valorii reduse 
în follow up - creșterea acurateței în 
interpretarea materialului verbal de către 
evaluatori. Ipoteza nulă este infirmată 
diferențele obținute sunt semnificative din 
punct de vedere statistic, cu un caracter 
puternic pentru perechea intervenție – 
evaluare (t1int-ev=16.999, t1f-int=3.939, 
t2int-e=15.496, t2f-int=2.844, df=64, 
p<.05). În follow up se menține diferența, 
sau are chiar un caracter ușor ascendent. 
Graficul general, obținut pe baza mediilor, 
prezintă după cum ne-am obișnuit în acest 
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experiment, un traseu mai puternic 
ascendent după primul delimitator și până 
la jumătatea perioadei de intervenție, 
urmând apoi un traseu mai monoton, în 
platformă. 

Fig. 6 Subiectul 2- cuvinte 

în cazul probei cu liste de cuvinte, 
abaterea standard are aceeași tendință 
descendentă, cu o valoare aproape 
înjumătățită în perioada de intervenție 
față de cea de evaluare. Dispersia statistică 
a datelor obținute se menține și în follow 
up și chiar mai scade ușor. Prima pereche 
de medii (intervenție – evaluare) oferă 
indici de corelație inferiori, pentru ambele 
seturi de date. Interpretarea materialului 
verbal a ridicat anumite dificultăți și se ia 
în considerare și schimbarea evaluatorilor 
în acest moment, precum și modificarea 
listei de cuvinte cu care se intervine. Deja 
în follow up, menținerea listei de cuvinte 
favorizează o mai bună interpretare a 
materialului verbal.Testul t obține indici 
puternic superiori valorii de referință 
(t1int-ev=4.720, t1f-int=4.852, t2int-
e=4.648, t2f-int=6.809, df=14, p<.05cu 
2.145 valoarea de referință), pentru ambele 
seturi de date ceea ce duce la posibilitatea 
infirmării ipotezei nule pentru proba cu 

lista de cuvinte, diferențele nu se 
datorează întâmplării. 

Fig. 7 Subiectul 2 - structuri narative 

La proba cu structuri narative, pentru cel 
de-al doilea subiect, dispersia datelor este 
variabilă, desprinderea înțelesului 
mesajului într-o comunicare fluidă fiind 
foarte dependentă de caracteristicile 
evaluatorului, ale mediului și a posibilității 
de a introduce în comunicare indici 
suplimentari. Graficul obținut are o 
tendință ascendentă constantă dinspre 
evaluare și până în follow up, unde 
regăsim mediile cele mai mari. Rezultatele 
sunt în acord atât cu studiile în domeniu, 
dar și cu rezultatele obținute la proba 
Webster, subscala CLA (claritatea 
limbajului). Nivelul de dezvoltare 
înregistrat la subscala CLA este II, 
presupunând stăpânirea unor elemente de 
vocabular, care împreună cu un 
comportament intenționat deservesc 
funcția de comunicare. În stadiul II este 
specifică formarea propozițiilor, achiziție 
încă deficitară în momentul evaluării 
copiilor cu scala SIR. Testul t indică 
diferențe semnificative din punct de 
vedere statistic, cu excepția, perechii de 
medii din follow up respectiv intervenție, 
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pentru datele provenite de la cel de-al 
doilea evaluator (t1int-ev=5.667 t1f-
int=5.000, t2int-e=10.333, t2f-int=1.286, 
df=12, p<.05). Putem decide că ipoteza 
nulă este infirmată, cu rezerva că, în 
vorbirea fluidă, datele obținute sunt 
influențate într-o proporție necunoscută 
de capacitatea personală a evaluatorului 
de a selecta din discursul audiat a 
unităților asimilabile cuvintelor, de ale 
recunoaște forma aproximativă flexionară, 
categoria morfologică, etc. Chiar și așa 
aspectul performanței este favorabil, 
evoluând de la medii preponderent 
cuprinse între valorile minime (1 sau 2) în 
perioada de evaluare și până la valori 
superioare, chiar de 4, în perioada de 
follow up. 

Frecvențe 
O completare a descrierii efectelor 
obținute, provine din studiul frecvențelor 
de apariției a valorilor 1-5, aferente 
răspunsurilor: complet neinteligibile 
(cotate după scala SIR cu 1), puțin 
inteligibile (2), parțial inteligibile (3), în 
cea mai mare parte inteligibile (4), 
complet inteligibile (5), de-a lungul 
demersului experimental, pentru fiecare 
dintre subiecți, la fiecare probă, pentru 
fiecare evaluator. Frecvențele au fost 
transformate în procente, obținându-se 
grafice de evoluție, prin raportarea la 
tabelul inteligibilitatii:  

Fig. 8 
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5  

good  67 – 90  87 – 94  95 – 96  

0.7
5-1  

excel
lent  

90 – 96  94 – 96  96 – 
100  

 
Fig. 9 Subiectul 1, frecvente pentru proba 

cu silabe 

 

În cazul probelor cu silabe se evidențiază 
o diferență remarcabilă între debutul cu 
proporția de silabe inteligibile mai mică de 
10% (valoare aferentă adjectivului utilizat 
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de clasificarea internatională „bad”, cu o 
arie de cuprindere de 0-34%). După proba 
5 din intervenție, aspectul procentual se 
schimbă dramatic, valorile superioare ale 
scalei (4 și 5) se regăsesc într-o proporție 
cumulată de peste 70% și până la peste 
90% („good”).  

Fig. 10 Subiectul 1, probele de cuvinte 

 
Pentru probele cu liste de cuvinte, inițial 
ponderea valorilor 1 si 2 era de 70%, 
urmând ca acestea să tindă spre 0, către 
finalul studiului, în timp ce procentul 
cumulat al valorilor superioare 4 și 5 să 
tindă spre 67-78%. Valoarea medie 3 
adăugată acestora definește o diferență 
importantă, ridicând valoarea procentuală 
peste 80% (corespunzător calificativelor 
“fair” sau “good”), definind o vorbire 
parțial inteligibilă pentru ascultătorul 
familiarizat, care compensează prin 
experiențele sale lingvistice și de 

comunicare ceea ce nu percepe de la 
interlocutorul său. În schimb, asumpția 
originală a evaluatorului nefamiliarizat cu 
vorbirea copilului reduce din efectele 
familiarității și a strategiilor 
compensatorii asupra percepției 
materialului verbal, motiv pentru care 
procentele aferente valorii medii 3 pot fi 
incluse, cu rezerva de rigoare explicată 
anterior, în procentul general al valorilor 
superioare ale inteligibilității  

Fig. 11 Subiectul 1, structuri narative 

 

 
La structuri narative, tendința generală a 
valorilor inferioare 1 și 2 care definesc 
vorbirea ca fiind complet neinteligibilă, 
respectiv parțial inteligibilă în cazul unor 
cuvinte, majoritatea cuvintelor rămânând 
neinteligibile, este puternic 
descrescătoare din perioada intervenției, 
menținând valori scăzute care tind spre 
0% în follow up. Evoluția frecvenței valorii 
medii 3 reamintită și descrisă mai sus, pare 
să definească aspectul general al percepției 
vorbirii, în cazul ambilor evaluatori, astfel 
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că raportarea la tabelul valorilor 
inteligibilității descrie o stare difuză 
neputând indica, de această dată niște 
repere clare, fixe, ci o variabilitate, descrisă 
printr-un continuum fluctuant. Acest 
rezultat nu este surprinzător, vorbirea 
fluidă a copiilor cu SD este mai greu de 
înțeles, în special de către cei 
nefamiliarizați cu limbajul lor. De 
asemenea, pe baza unor cuvinte reper 
extrase din fluxul verbal, auditorul poate 
infera, pe baza abilităților personale, 
aspectul general al mesajului. 

 
Fig. 12 Subiectul 2, proba cu liste de silabe 

La probele cu silabe, în cazul subiectului 2, 
valorile inferioare 1 și 2 caracterizează 
debutul experimentului, urmând ca 
aspectul lor procentual să fie descrescător 
odată cu inițierea intervenției. Ce este 
interesant și diferit față de primul subiect 
este magnitudinea implicării procentuale 

a frecvenței valorii medii 3. În funcție de 
includerea sau excluderea procentelor 
aferente, în calculul valorilor totale, 
înțelegerea vorbirii poate fi caracterizată 
prin raportarea la tabel ca fiind 
„poor”(slabă), sau „fair” (bună).  

 

 
Fig. 13 Subiectul 2, probele cu liste de 

cuvinte 

Valorile inferioare la probele cu liste de 
cuvinte, pentru subiectul 2, cunosc curbe 
procentuale cu tendință puternic 
descrescătoare după cea de-a 5 a probă din 
intervenție, dublate de curbe crescătoare 
pentru valorile medii și superioare.  



RRTTLC 2020 
 

 

48 

Și aici, valoarea medie 3 definește 
categoria la care se pot raporta procentele 
generale, cu o pondere și mai importantă, 
având în vedere că în cazul cuvintelor 
intervalul 67-78% este încă atribuit unei 
inteligibilități slabe (poor). Abia 
următoarele 10 procente peste (78-87%) 
califică inteligibilitatea ca fiind bună. Iar 
această valoare subcuprinde implicația 
masivă a procentajului corespunzător 
frecvenței de apariție a valorii 3 (cu o 
implicație de la cca. 30% din valoarea 
finală și până la 50%, deci, destul de mult). 
Astfel, nu se poate spune cu certitudine 
despre al doilea subiect, în proba de 
cuvinte că are o performanță clar 
ascendentă, deoarece valoriile medii 
definesc într-o măsură prea mare această 
performanță totală. Similaritatea celor 
două seturi de date este decelabilă și în 
acest caz.  

 

  

Fig. 14 Subiectul 2, structuri narative 

Pentru structurile narative, tendința 
descrisă la cele două probe anterioare se 
menține și chiar definește aspectul 
general. În mod evident valorile inferioare 
au o curbă descendentă imediat după 
inițierea intervenției ceea ce permite 
ansamblului de valori medii și superioare 
să descrie perfomanța ulterioară. Este 
dificil să raportăm în acest caz procentele 
identificate la tabel, totul este 
interpretabil după includerea sau non-
includerea frecvenței valorii medii care 
pare să descrie efectul final în privința 
inteligibilității vorbirii fluide la al doilea 
subiect cu SD.  

Discuții, concluzii și direcții ulterioare de 
cercetare 
Raportând efectele obținute la obiectivele 
studiului, se constată suprapunerea 
acestora, în măsura în care modificările 
inteligibilității din eșantioanele de vorbire 
evaluate presupun existența unui impact 
asupra abililiților motorii fine și 
articulatorii produs prin implementarea 
tehnicilor propuse. Modificarea nivelului 
inteligibilității în sens pozitiv a fost 
surprinsă după inițierea intervenției, la 
minim 3 probe distanță față de ultima 
evaluare, mai ales la jumătatea perioadei 
de intervenție (3, până la 5 săptămâni de 
intervenție cu o ședință/ săptămână, de 
cca 45 de minute). În perioada de follow 
up, rezultatele au descris de cele mai 
multe ori un platou, menținând nivelul 
atins prin intervenție. Efectele în cazul 
materialului cu silabe și a celui cu liste de 
cuvinte au fost evidente și constante, dar 
în cazul materialului cu structuri narative 
evoluția este mai puțin clară. Caracterul de 
noninteligibilitate s-a redus puternic 
odată cu inițierea intervenției, dar 
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caracterul de inteligibilitate nu este 
neapărat clar în efectele remarcate și 
anume valorile medii par a descrie cel mai 
bine performanța verbală în această 
situație. Concluzia este că intervenția oro-
motorie a produs efecte importante în 
cazul materialului gata segmentat (silabe, 
cuvinte), însă în vorbirea fluidă 
(propoziții) impactul este mai redus din 
cauza inconstanței performanței verbale, 
aceasta gravitând suficient de mult în jurul 
valorilor medii, pentru a deduce 
necesitatea introducerii unor tehnici 
diferite, probabil de secvențiere a 
tranșelor verbale. 

Direcții ulterioare de cercetare 
Studiul comparativ al efectelor produse cu 
tehnici de mobilizare si material verbal vs. 
intervenție doar cu material verbal, ținând 
cont de utilizarea materialului imagistic 
secvențiat (structurile narative construite 
prin alăturarea a trei-patru elemente). Mai 
mult, știind că memoria verbală a 
persoanei cu SD, precum și funcțiile 
executive de planificare sunt afectate și au 
un impact asupra fluenței verbale, dar mai 
mult, asupra inteligibilității și 
comprehensibilității discursului, ar fi 
interesant de identificat modul în care 
cunoașterea materialului de lucru și 
expectarea lui, alăturate unei motivații 
corespunzătoare pentru sarcină, ar 
influență performanța într-o sarcină de 
reproducere așa cum s-a prezentat 
anterior.  

Ulterior desfășurării intervenției, vocea 
copiilor a devenit mai uniformă în timpul 
probelor și în momentele de conversație 
spontană. Ar fi interesant de izolat și 
măsurat acest fenomen, pentru a delimita 
și această cale de producere a efectelor 
dorite asupra clarității vorbirii: intervenție 

cu tehnici miofuncționale cu 
repercursiuni asupra vocii și obținerea 
unei voci mai egale, cu reeducarea fonației 
și redistribuirea energetică a resurselor 
atenționale spre procesul articulator. 

Limitări 
Fiind o evaluare calitativă, rezultatele 
obținute pot să nu fie reprezentative 
pentru populația generală. De asemenea, 
au existat obstacole și dificultăți legate de: 

− Motivația subiecților pentru sarcină; 
− Refuzul instrumentelor de mobilizare 

pasivă și biasarea rezultatului; 
− Apariția de discontinuități în funcție de 

prezența subiecților la școală; 
− Dificultăți referitoare la tehnica de 

înregistrare și redare; 

Copiii cu sindrom Down prezintă o 
hipersensibilitate orală și un caracter 
opozant, ceea ce face dificilă abordarea 
terapeutică propusă, la frecvența stabilită. 
Motivația scăzută pentru acceptarea 
instrumentului vibrator, este generată de 
lipsa legăturii evidente dintre intervenție 
și posibilitatea percepută de a se face 
înțeleși într-o comunicare preponderent 
orală. 
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Dezvoltarea abilităților de comunicare la elevii cu dizabilități intelectuale 

Ioana Delia ȚÎRLEA1 Simona Rodica ABRUDAN2  

Abstract 

This article presents the importance of the constant use of a programme based on the reading of images in the 
activities of language therapy for the development of communication skills in students with intellectual 
disabilities. 

The first part of the paper presents the particularities of the students with intellectual disability, respectively 
the particularities of the language and the communication, as well as implications in the educational process. 
The second part illustrates the analysis of the data obtained as a result of the implementation of the reading 
program after images in the activities of speech disorder therapy. The objectives, hypothesis and expected 
results are described.  

The design of the study is based on the final results with the initial outcomes after the intervention programme 
was applied. The data obtained show that the activities determines positive effects in the development of 
communication skills, the use of a richer vocabulary, the more complex expression. 

Keywords: communication skills, intellectual disabilities, verbal communication, special 
education, speech therapy, reading imagine 

Introducere 
Se știe că indiciul cel mai frecvent de 
nedezvoltare normală a copilului în primii 
ani de viață este apariția întârziată a 
vorbirii. De regulă, copilul normal 
pronunță primele cuvinte în jurul vârstei 
de un an, pe când la copiii cu dizabilități 
intelectuale s-a constat că apariția vorbirii 
se produce în jurul vârstei de doi ani. 
Rămânerea în urmă a copiilor cu 
dizabilități intelectuale apare și în mod 
mai evident când vorbirea începe să se 
desfășoare în propoziții abia la vârsta de 
trei ani. 

În ceea ce privește tulburările de limbaj, se 
consideră că, în general, nu există la copiii 
cu dizabilități intelectuale tulburări de 
limbaj cu caracter patognomonic, adică 
tulburări care nu le întâlnim și la copiii 
dezvoltați normal. Prima deosebire constă 
în faptul că, la copiii cu dizabilități 
intelectuale se mențin și la o vârstă mai 
înaintată sau chiar nu dispar deloc. 

Copiii cu dizabilități intelectuale prezintă 
deficiențe ale limbajului sub mai multe 
aspecte cum ar fi: al percepției și 
înțelegerii vorbirii interlocutorului, al 
volumului vocabularului, al complexității 
frazelor, al expresivității vorbirii, al 
articulării sunetelor, al fluenței și ritmului 
vorbirii și nu în ultimul rând al mijloacelor 
auxiliare de comunicare. Cu cât gradul de 
dizabilitate este mai pronunțat, cu atât 
frecvența tulburărilor de limbaj este mai 
mare.  

Dezvoltarea abilităților de comunicare la 
elevii cu dizabilități intelectuale este 
primordial necesară pentru dezvoltarea 
globală a acestuia, pentru integrarea sa în 
societate, pentru dezvoltarea cognitivă și 
pentru a putea face față provocărilor 
zilnice.  

Lucrarea de față determină importanța 
utilizării constante a unui program bazat 
pe lectura de imagini în cadrul activităților 
de terapie a limbajului pentru dezvoltarea 
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abilităților de comunicare la elevii cu 
dizabilități intelectuale. 

Abordarea teoretică a dizabilității 
intelectuale 
Asociația Americană a Dizabilităților 
Intelectuale și de Dezvoltare (AAIDD) 
propune următoarea definiție a 
dizabilității mintale: dizabilitatea 
intelectuală este caracterizată prin limitări 
semnificative atât în funcționarea 
intelectuală, cât și în comportamentul 
adaptativ care se exprimă în domeniile 
cognitiv, social și practic. 

Altfel spus, dizabilitatea intelectuală 
reprezintă un complex de aspecte foarte 
diverse, și se va vedea în continuare, că 
diversitatea se datorează atât specificului 
dizabilității în sine, cât și cauzelor 
acesteia, a gradelor de severitate sau a 
complicațiilor. Oricum, numitorul comun 
al acestor aspecte este inabilitatea 
individului de a realiza activități, 
comportamente sau operații ale gândirii 
într-un mod similar ca nivel cu cel al 
indivizilor de aceeași vârstă și situație 
culturală, iar acest fapt este posibil 
datorită unei dezvoltări cognitive, 
încetinire și a unei reduceri semnificative 
a capacităților psihice. 

Etiologia dizabilității intelectuale sau a 
deficienței mintale diferă de etiologiile 
altor maladii datorate naturii sale 
complexe și variate. Totuși, există 3 factori 
meniți să dezvăluie originea și evoluția 
dizabilității intelectuale, care stau la baza 
cauzelor dezvoltării acesteia: ereditatea, 
mediul, educația. Apar, așadar, factorii des 
întâlniți: biologici, psihologici și sociali. 

Clasificarea dizabilităților intelectuale, cea 
mai recentă este dată de DSM-5, în funcție 
de nivelul severității dizabilității: 

dizabiltate intelectuală ușoară, dizabilitate 
intelectuală moderată, dizabilitate 
intelectuală severă și profundă. 

Trăsăturile specifice persoanelor cu 
dizabilitate intelectuală sunt (Radu, 1979; 
Chiperi, 2015): limitarea zonei proximei 
dezvoltări; rigiditatea, vâscozitatea 
genetică, heterocronia oligofrenică, 
fragilitatea în construcția personalității, 
fragilitatea și labilitatea conduitei verbale. 

Particularități ale elevilor cu dizabilitate 
intelectuală și implicații în procesul 
educațional 
În cazul persoanelor cu dizabilitate 
intelectuală, apar o serie de afecțiuni care 
interacționează cu celelalte funcții și 
procese psihice și determină diminuarea 
eficienței intelectuale sub nivelul minim al 
adaptabilității. 

Pe lângă caracteristicile anterior 
prezentate (vâscozitate, rigiditate), la 
persoanele cu dizabilitate intelectuală mai 
apar anumite trăsături ca urmare a lentorii 
și nesiguranței dezvoltării sale psihice. 

O trăsătură considerabilă este inerția 
proceselor gândirii care determină 
dificultăți în abstractizare și generalizare, 
dar și diminuarea capacității de analiză și 
sinteză. La elevi, procesul se poate 
manifesta sub forma persistenței 
concretismului în gândire, aceștia având 
nevoie de dovezi concrete pentru a 
înțelege o noțiune. 

Inconsecvența gândirii reprezintă o 
caracteristică a elevilor cu dizabilitate 
intelectuală ușoară care constă în faptul că 
aceștia nu rămân fideli unui mod de 
rezolvare de probleme, nu corectează o 
greșeală atunci când o observă, ci continuă 
sarcina în mod greșit. 
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Astfel că, elevii cu dizabilitate intelectuală 
adesea tind să se grăbească în efectuarea 
unor sarcini, în loc să judece modul în care 
ar putea să rezolve problema mai eficient. 

La școlari se mai întâlnesc adesea activități 
repetitive, perseverări, aceștia preferând 
activitatea în care nu e nevoie să-și 
utilizeze atât de mult gândirea, limitându-
se în a se încadra în situații simple în care 
tot ce fac este să reproducă sau să imite. 

Limbajul este un indiciu bun de luat în 
calcul în ceea ce privește dezvoltarea 
copilului. S-a observat că la copiii cu 
dizabilitate intelectuală, apare cu 
întârziere față de copiii cu aceeași vârstă 
mintală fără dizabilități, primele cuvinte 
izolate, primele propoziții și apariția 
vorbirii ca mod de exprimare principal. 

Dificultățile din cadrul limbajului sunt 
strâns legate de: percepția și înțelegerea 
sunetelor, a vorbirii, scris - cititul, 
complexitatea vorbirii, gradul de 
exprimare, articularea, fonația și ritmul 
vorbirii, vocabular. 

Desigur că, pe măsură ce gradul de 
severitate al dizabilității intelectuale este 
mai mare, pe atât sunt mai grave și mai 
multe dificultățile de limbaj. 

Memoria este un proces complex, 
interrelațional cu celelalte procese psihice, 
care asigură o bună organizare a vieții și o 
adaptare prin asocierea trecutului cu 
prezentul pentru a îmbunătăți viitorul. 
Fără memorie nu ar exista învățare, 
personalitate, conștiință. 

Fidelitatea redusă a memoriei este o altă 
caracteristică specifică a elevilor cu 
dizabilitate intelectuală. Aceasta se 
manifestă prin faptul că elevul, ca urmare 
a uitării nu reproduce exact ceea ce a 

memorat. Decalajele între ceea ce 
reproduce și ceea ce a memorat pot fi 
destul de mari, mai ales că fidelitatea 
redusă este influențată și de situațiile în 
care elevul confundă informațiile care 
sunt sau provin din situații similare. 

La unii indivizi cu dizabilitate intelectuală 
apare hipermnezia, adică abilitatea 
crescută a acestora de a memora un volum 
mai mare de cifre, adrese, nume sau orice 
alte lucruri care nu au sens de învățare. 
Această trăsătură a fost pusă pe seama 
memoriei mecanice și s-a constatat că e 
doar o exprimare a stării patologice. 

Imaginația este un proces superior, în 
strânsă relație cu gândirea, dar și cu 
celelalte procese psihice, care creează 
originalitatea individului, susține 
organizarea și operarea tuturor 
informațiilor mintale în vederea realizării 
proiectelor de orice fel dorite de individ. 

Imaginația conlucrează cu mai multe 
operații precum analiza, sinteza, 
clasificarea, comparația, anticiparea, 
substituirea. Ea poate fi: voluntară sau 
involuntară, activă sau pasivă, artistică sau 
tehnică; reproductivă sau creatoare. 

Atenția îndeplinește următoarele funcții 
de pregatire și orientare a individului în 
vederea unei activități, de detectare și 
selectare a obiectului acțiunii, de fixare și 
menținere în câmpul conștiinței a 
scopului, mijloacelor și motivației acțiunii, 
de înregistrare și evaluare a rezultatelor 
acțiunii. 

Motricitatea e în strânsă dependență cu 
gradul de severitate al dizabilității. Forța, 
precizia, viteza, coordonarea, 
prehensiunea sunt abilități inferioare 
deoarece mișcările sunt legate de 
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psihismul individului (nu este suficientă 
forța și dezvoltarea fizică). 

Lateralitatea este afectată, se fixează cu 
întârziere sau este încrucișată (dominantă 
pentru mână, ochi, picior), rău afirmată și 
duce la întârzieri în plan lexico-grafic. 

Reglarea forței mișcărilor este deficitară 
(insuficiența senzațiilor kinestezice), 
persoana prezentând mișcări stereotipe 
(mai frecvente cu cât dizabilitatea este mai 
gravă – sub 60 coeficient de inteligență 
sunt incapabili de mișcări de precizie). 
Într-un mediu de viață stimulativ se pot 
elabora motivații gradate și abilități 
pentru stimularea procesului educativ. 

Particularități ale limbajului și comunicării 
la copiii cu dizabilități intelectuale 
Majoritatea elevilor cu dizabilitate 
intelectuală prezintă întârzieri și tulburări 
nespecifice, atât în sfera limbajului oral, 
cât și în cea a limbajului scris. Cercetările 
au demonstrat că, tulburările din sfera 
limbajului oral dețin frecvența cea mai 
mare la această categorie de copii, ele 
stând la baza majorității tulburărilor de 
comunicare, pe care aceștia le prezintă. 
Tulburările de limbaj se manifestă la copiii 
cu dizabilități intelectuale sub variate 
aspecte: al perceperii și înțelegerii vorbirii 
interlocutorului, al volumului 
vocabularului, al complexității frazelor 
utilizate, al expresivității vorbirii, al 
articulării, foneticii și ritmului vorbirii. 

Structurarea fonetico-fonologică. Sub 
aspect structural, dezvoltarea laturii 
fonetico-fonologică la copilul cu 
dizabilitate intelectuală nu este 
semnificativ diferită față de a celui cu 
dezvoltare dezvoltat tipic, aspecte 
diferențiatoare fiind identificate la nivelul 
temporal al achiziției. 

Aspecte ale dezvoltării presemantice. 
Dezvoltarea la nivel sonor, la fel ca și la 
interacțiunile părinte-copil din primul an 
de viață, se constituie în funamentul 
structurării/ dezvoltării funcției social-
comunicative. Astfel, interacțiunile 
reciproce părinte-copil, interacțiuni 
diadice (cele care au loc în intervalul 0-5 
luni) se pot transforma în interacțiuni 
triadice ( în intervalul 6-18 luni). 

Particularități morfologice. La copiii cu 
dizabilitate intelectuală structurarea 
morfematică este deficitară. Copilul cu 
dezvoltare tipică își însușește morfemele 
în intevalul 3-10 ani, iar copilul cu 
dizabilitate intelectuală prezintă o mare 
întârziere la acest nivel al limbajului, 
dezvoltarea lui morfologică rămânând 
incompletă. 

Particularități semantice. Primele cuvinte 
care apar în vocabularul copiilor cu 
dizabilitate mintală sunt identificabile în 
jurul vârstei de 18-30 luni. Aceștia 
achiziționează mai întâi cuvintele sociale 
apoi cele relaționale. Capacitatea receptivă 
a copiilor cu dizabilitate intelectuală este 
identificabilă, în ceea ce privește 
înțelegerea numelor obiectelor, în jurul 
vârstei de 13-21 luni, similar cu 
manifestarea întețelegerii numelor 
obiectelor de cître copii cu dezvoltare 
tipică. 

Particularități sintactice. Copiii cu 
dizabilități intelectuale încep să combine 
2 sau 3 cuvinte înainte de vârsta de 4-5 ani, 
vârstă la care copiii cu dezvoltare tipică își 
perfecționează constructțiile lingvistice, 
fiind evidentă tendința de abandonare a 
formelor sintactice incorecte în favoarea 
celor corecte. 
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Metodologia cercetării 
Scopul cercetării  
Această cercetare urmărește să determine 
importanța utilizării constante a unui 
program bazat pe lectura de imagini în 
cadrul activităților de terapie a limbajului 
pentru dezvoltarea abilităților de 
comunicare la elevii cu dizabilități 
intelectuale. 

Obiectivele cercetării  
Stabilirea nivelului de dezvoltare a 
abilităților de comunicare ale copiilor din 
clasa a II-a. 

Elaborarea unui program de dezvoltarea a 
abilităților de comunicare, care să 
cuprindă lectura de imagini, prin 
intermediul cărora se va urmări 
îmbunătățirea abilităților de comunicare 
ale elevilor cu dizabilități intelectuale. 

Implementarea programului de dezvoltare 
a abilităților de comunicare, care să 
cuprindă lectura de imagini, prin 
intermediul cărora se va urmări 
îmbunătățirea abilităților de comunicare 
la elevii cu dizabilități intelectuale din 
clasa a II-a. 

Stabilirea nivelului de dezvoltare a 
abilităților de comunicare ale elevilor din 
clasa a II-a, în urma implementării 
programului terapeutic, în cadrul căruia s-
a utilizat lectura de imagini. 

Ipoteza cercetării de la care am pornit în 
lucrarea de față este: utilizarea constantă 
unui program de terapie a tulburărilor de 
limbaj bazat pe lectura de imagini 
conduce la dezvoltarea abilităților de 
comunicare la elevii cu dizabilități 
intelectuale. Cu alte cuvinte, implicarea 
elevilor cu dizbilități în astfel de activități 
determină efecte pozitive semnificative în 

planul dezvoltării abilităților de 
comunicare. 

Variabila indepedentă (VI) este 
reprezentată de utilizarea frecventă a 
programului terapeutic bazat pe lectura de 
imagini.  

Variabila dependentă (VD) este 
reprezentată de nivelul funcțional de 
dezvoltare a abilităților de comunicare al 
elevilor cu dizabilități intelectuale. 

Lotul de participanți  
Lotul de participanți este format din 5 
elevi cu dizabilități intelectuale cu vârste 
cuprinse între 8 și 9 ani, înscriși în clasa a 
II-a. Dintre aceștia, 4 elevi sunt de sex 
feminin și 1 elev de sex masculin.  

Prezentarea metodelor folosite 
Alegerea metodelor de cercetare a fost 
făcută în funcție de caracteristica 
procesului studiat, de abordabilitatea 
metodelor și tehnicilor, de existența 
instrumentelor de investigație potrivite. 
Am optat pentru următoarele metode: 
observația; experimentul psihopedagogic; 
studiul de caz; metode statistice de 
interpretare a rezultatelor. 

Analiza și interpretarea datelor 
Cercetarea a urmărit impactul pozitiv al 
lecturii de imagini în dezvoltarea 
abilităților de comunicare la elevii cu 
dizabilități intelectuale. Aceasta s-a 
desfășurat în trei etape: 

etapa inițială (pre-experimentală) 

etapa de implementare a programului de 
lectură de imagini (experimentală) 

etapa finală (post-experimentală) 

Etapa pre-experimentală presupune 
testarea nivelului inițial de dezvoltare a 
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abilităților de comunicare ale elevilor cu 
dizabilitate intelectuală din clasa a II-a. 
Am aplicat Proba de evaluare a abilităților 
morfologice în limba română (PEAMLR), 
Bodea- Hațegan (2014), Testul de evaluare 
a dezvoltării limbajului (Test of Language 
Development- TOLD), autori D. Hammill 
și P. Newcomer (1997) și Scala Webster.  

Etapa experimentală 

A constat în aplicarea programului de 
lectură de imagini, un set de 50 de 
cartonașe cu adjective și un set de 50 de 
cartonașe cu acțiuni.  

Elevii au avut ca sarcină: 

− identificarea caracteristicilor obiectelor 
din imagine în contextul noțiunilor 
opuse pe o gradare a dificultății de la 
ușor la dificil 

− recunoașterea formelor de singular/ 
plural ale obiectelor din imagine; 

− transpunerea caracteristicilor 
obiectelor nou însușite și altor obiecte 
familiare; 

− identificarea acțiunii din imagine; 
− denumirea acțiunii din imagine; 
− identificarea contextului acțiunii; 
− formularea răspunsurilor, folosind 

enunțuri corecte din punct de vedere 
gramatical, asociind acțiunea ilustrată 
în imagini cu cuvinte proprii; 

Etapa post-experimentală 

Această etapă a constat în reaplicarea 
probelor folosite în etapa pre-
experimentală, pentru a compara 
rezultatele obținute în această etapă cu 
cele din etapa inițială, urmărindu-se 
eficiența activităților desfășurate în 
vederea dezvoltării abilităților de 
comunicare. Rezultatele obținute și în 

această etapă le voi prezenta în cadrul 
fiecărui studiu de caz. 

Studiu de caz  
Date de identificare a cazului 

Numele și prenumele: R.D. 

Sex: feminin 

Data și locul nașterii: 23.02.2009, Huedin 

Diagnostic: intelect de limită, tulburări 
nespecifice de limbaj în contextul limitării 
intelectului. Perturbarea atenției și 
activității. Tulburări instrumentale mixte 

Evaluare psihologică: eficiența activității 
cognitive se află la nivelul intelectului 
liminar, cu un IQ de 78, cu tulburări 
instrumentale și perturbarea atenției și 
activității.  

Date familiale: D. face parte dintr-o familie 
dezorganizată. Este crescută de mama sa, 
împreună cu fratele mai mic. Tatăl a 
părăsit familia și nu mai știu nimic despre 
el. Sarcina a decurs fără probleme, 
nașterea a fost realizată la termen. Situația 
socio-economică a familiei este 
nesatisfăcătoare. Locuința familiei este 
reprezentată de o casă cu o bucătărie, hol 
și o cameră în care dorm. 

Veniturile familiei însumează alocațiile 
copiilor și pensia de handicap a mamei 
care are o problemă de locomoție. 
Climatul familial nu este unul armonios și 
suportiv pentru copii. Atitudinea familiei 
față de D. este lipsită de constanță în 
stabilirea și respectarea unor reguli și 
consecințe. De multe ori, a fost văzută în 
oraș la cerșit împreună cu fratele ei. 

Traseu educațional: D. a frecventat 
sporadic Grădinița, a fost înscrisă în clasa 
pregătitoare la L.T.”O.Goga” Huedin unde 
a promovat clasa pregătitoare și clasa I, în 
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clasa a doua a rămas repetentă. Din clasa a 
II-a a fost înscrisă la Școala Gimnazială 
Specială Huedin, la cererea mamei.  

Evaluare inițială: Rezultatele obținute în 
urma evaluării inițiale oferă date de 
referință cu privind profilul de dezvoltare 
a limbajului și a comunicării copilului și 
reprezintă un reper în compararea 
rezultatelor și eficiența programului de 
intervenție, bazat pe lectura de imagini. 
Au fost folosite următoarele instrumente 
de evaluare: Proba de evaluare a a 
abilităților morfologice în limba română 
(PEAMLR), Testul de evaluare a 
dezvoltării limbajului (Test of Language 
Development- TOLD) și scala Webster. 

Rezultatele obținute: 

În urma aplicării Probei de evaluare a a 
abilităților morfologice în limba română 
(PEAMLR), eleva a obținut scorul total de 
56 de puncte în etapa inițială, ceea ce 
corespunde percentilului 6. Subiectul 
întâmpină dificultăți la nivelul 
următoarelor categorii morfologice: 
categorii morfemice care definesc verbul 
(mod, timp, diateză); prepoziții compuse; 
conjuncții coordonatoare; morfeme 
derivative; morfeme suprasegmentale; 
categoriile morfematice care asigură 
performanțe crescute sunt: articol; gen; 
pronume; numeral cardinal; numeral 
ordinal. 

După aplicarea programului de 
intervenție, R.D. a obținut 62 de puncte, 
ceea ce corespunde percentilului 6. 

La Testul de evaluare a dezvoltării 
limbajului (Test of Language 
Development- TOLD), rezultatele 
obținute sunt:  

− subtest vocabular cu suport imagistic, 
D. ajunge până la itemul 20  

− subtest vocabular oral, D. răspunde 
corect la 17 itemi 

− subtest comprehensiune gramaticală, 
D. a parcurs 18 de itemi  

− subtest discriminarea cuvintelor, D. a 
parcurs 15 itemi; 

− subtestul pronunția cuvintelor, D. a 
parcurs 15 itemi; 

− subtestul completarea lacunelor cu 
forme gramaticale adecvate, D. a 
parcurs 19 de itemi 

− subtestul de reproducere a 
propozițiilor, D. a parcurs 20 de itemi. 

Rezultatele obținute în urma aplicării 
scalei Webster:  

− subscala Limbaj Pragmatic: 
comunicare funcțională -FUN: E. a 
evoluat până la itemul 40.  

− subscala Limbaj receptiv (REC): 
parcurge itemii până la 51.  

− subscala Limbaj expresiv (EXP): itemii 
sunt parcurși până la 27.  

Profilul de dezvoltare al limbajului și 
comunicării 

Eleva R.D. prezintă tulburări de pronunție 
și articulare la nivelul fonemelor r, l, č și ğ. 
Sunetele sunt emise corect izolat, dar nu 
sunt fixate și consolidate în vorbirea 
curentă. În momentul în care i se atrage 
atenția asupra modului de pronunție a 
cuvintelor, eleva se autocorectează. Eleva 
este comunicativă într-un mod selectiv. 
Are un vocabular sărăcăcios, marcat de 
prezența unor cuvinte din mediul său de 
proveniență, prezintă dezacorduri 
gramaticale și utilizarea eronată a 
formelor articolului hotărât și nehotărât, 
respectiv folosirea corectă a genului 
feminin și masculin. 
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Are dificultăți în folosirea timpului viitor 
sau în raportarea la evenimente viitoare. 
Poate să descrie obiectele familiare sau să 
le recunoască după anumite caracteristici 
indicate. Își poate concentra atenția 
aproximativ 5 minute atunci când i se 
citește o poveste, iar ulterior are dificultăți 
în redarea ei verbală. Poate reda 
conținutul poveștii cu ajutorul imaginilor 
fără a întâmpina dificultăți majore. 

Eleva susține conversații cu copiii sau 
adulții, vorbește la telefon cu persoanele 
semnificative. Pe parcursul conversației, 
caută și menține contactul vizual cu 
interlocutorul. Dacă se supără, are 
tendința de a pedepsi interlocutorul prin 
refuzarea contactului vizual- se întoarce 
cu spatele și folosește gesturi. Este atentă 
la schimburile de replici dintre adulți pe 
durata unei conversații. Dacă se plictisește 
pe durata conversației adulților, atrage 
atenția asupra sa prin gesturi.  

Limbajul receptiv este mai dezvoltat decât 
limbajul expresiv. Înțelege o gamă largă de 
propoziții complexe. Răspunde adecvat la 
propoziții simple referitoare la un contex 
care nu este apropiat. Înțelege referințele 
la timp, indicate prin timpurile verbale 
chiar dacă nu le folosește corect în 
vorbirea curentă. Limbajul expresiv este 
caracterizat de producerea corectă a unei 
suite de structuri care fac referire la 
context și la evenimentele trecute. 
Folosește în vorbire forme negative 
prescurtate și pronume.  

Limbajul este uneori neintelegibil datorită 
tulburărilor de pronunție și articulare. Pe 
fondul dorinței de a spune cât mai multe 
lucruri în timpul discuțiilor, R.D. prezintă 
tendința de a repeta primele silabe din 
cuvânt și nu articulează corect toate 
sunetele. Numărul cuvintele clar 

identificabile este redus, fiind inteligibile 
cuvintele monosilabice și bisilabice. Se 
autocorectează dacă i se atrage atenția.  

În cazul unor noțiuni abstracte sau a unei 
solicitări de a explica ceva concret, D. 
oferă informații inexacte și dezorganizate. 
Abilitățile narative nu sunt dezvoltate, 
secvențele prezentate fiind neclare și 
fragmentate, exprimate prin cuvinte 
izolate și gesturi. Emoțiile sunt exprimate 
la nivel comportamental, fiind prezente 
dificultăți în explicarea modului în care se 
simte și de ce. Pentru a i se atrage atenția, 
este suficientă atingerea sau enunțarea 
numelui.  

Nu înțelege expresiile și structurile 
ideomatice. D. nu prezintă tendința de a 
negocia, dacă nu i se face pe plac, renunță 
și se retrage. Sub aspectul interacțiunii și 
comunicării sociale, D. manifestă interes 
pentru interacțiune doar cu copiii și 
adulții cunoscuți. Reușește să mențină 
interacțiunea atâta timp cât este păstrat 
un subiect de interes. Nu reușește să ofere 
o imagine de ansamblu completă asupra 
unei situații. În cazul în care apare un 
blocaj în timpul conversației, are tendința 
de a se preface că este vina 
interlocutorului. O conversație o încheie 
într-un mod brusc, brutal, se întoarce cu 
spatele și pleacă. În timpul jocului, are 
tendința de a organiza grupul de copii. D. 
respectă regulile sociale (salutul, spune 
”Te rog” și ”Mulțumesc”) în funcție de 
dispoziția sa emoțională la momentul dat.  

Programul de intervenție este structurat în 
baza evaluării inițiale realizate, precum și 
a intereselor elevei. Obiectivele au fost 
propuse pe o perioadă de 10 săptămâni. 
Activitățile desfășurate cu D. sunt descrise 
în planul general de dezvoltare și au fost 
dezvoltate în baza obiectivelor de mai jos. 
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Mediile și contextele de desfășurare au fost 
variate, urmărindu-se generalizarea noilor 
achiziții.  

Obiectivele planului de intervenție se 
referă la creșterea inteligibilității vorbirii; 
eliminarea tendinței de a omite cuvinte 
din cadrul propozițiilor; dezvoltarea 
volumului vocabularului; dezvoltarea 
abilităților de interacțiune socială; 
susținerea unei conversații cu persoane 
nefamiliare. Activitățile desfășurate au 
avut caracter ludic, fiind organizate sub 
forma unor jocuri de rol, pe baza 
imaginilor de pe cartonașe. Elevei i s-a 
oferit posibilitatea de a alege ordinea de 
parcurgere a acestora, pe fondul nivelului 
crescut de rezistență și lipsă a motivației. 
Ca metode de lucru au fost folosite 
explicația, demonstrația și exercițiul.  

 Evaluarea finală În cadrul evaluării finale, 
au fost utilizate aceleași instrumente de 
evaluare. Analiza datelor indică o 
îmbunătățire în ariile de dezvoltare a 
comunicării și limbajului.  

La Proba de evaluare a abilităților 
morfologice în limba română, în etapa 
finală, eleva R.D. a obținut 62 de puncte, 
ceea ce corespunde percentilului 6. Acest 
fapt arată un mic progres în ceea ce 
privește abilitățile lingvistice și 
morfologice, ce ar putea fi pus pe seama 
activităților incluse în programul de 
intervenție.  

La Testul de evaluare a dezvoltării 
limbajului (Test of Language 
Development- TOLD), rezultatele 
obținute sunt:  

− subtest vocabular cu suport imagistic, 
D. ajunge până la itemul 23  

− subtest vocabular oral, D. răspunde 
corect la 18 itemi 

− subtest comprehensiune gramaticală, 
D. a parcurs 19 de itemi  

− subtest discriminarea cuvintelor, D. a 
parcurs 18 itemi; 

− subtestul pronunția cuvintelor, D. a 
parcurs 17 itemi; 

− subtestul completarea lacunelor cu 
forme gramaticale adecvate, D. a 
parcurs 20 de itemi 

− subtestul de reproducere a 
propozițiilor, D. a parcurs 22 de itemi. 

Rezultatele obținute în urma aplicării 
scalei Webster:  

− subscala Limbaj Pragmatic: 
comunicare funcțională- FUN: D. a 
evoluat până la itemul 42. 

− subscala Limbaj receptiv (REC): 
parcurge itemii până la 54.  

− subscala Limbaj expresiv (EXP): itemii 
sunt parcurși până la 30 

Sub aspectul comunicării funcționale, se 
observă tendința de a iniția și susține o 
conversație cu alte persoane, fapt 
nerealizat înainte de intervenție. D. dă 
dovadă de mai multă încredere în 
abilitățile proprii de comunicare și caută 
să inițieze o discuție cu persoane mai 
puțin familiare din școală. De asemenea, 
inițiază dialoguri folosind o gamă largă de 
funcții- întreabă și răspunde la întrebări, 
își așteaptă rândul la replică, susține 
interacțiunea prin contact vizual și replici, 
atât verbale, cât și nonverbale.  

La nivelul limbajului receptiv, se 
evidențiază capacitatea de a urmări o 
conversație care nu vizează obiecte 
concrete sau din imediata apropiere. La 
nivelul limbajului expresiv și a clarității 
limbajului se remarcă o creștere a 
inteligibilității vorbirii. D. acordă mai o 
mare atenție modului de a articula 
cuvinte, înțelegând că cei din jur înțeleg 
mai bine ceea ce  a spuns când „este atentă 
cum vorbește”.  
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R.D. manifestă interes pentru 
interacțiune, încearcă să depășească 
blocajele apărute în conversație, reușește 
să își aștepte rândul la replică, numărul 
întreruperilor interlocutorului scăzând. 
Conversația o încheie brusc, dar își ia la 
revedere de la interlocutor, spre deosebire 
de modalitatea precedentă inadecvată de 
întrerupere a conversației.  

Concluzii  
Activitățile desfășurate cu D. au contribuit 
la dezvoltarea unor deprinderi de 
comunicare, limitate însă de tulburarea de 
pronunție și articulare. Progrese 
semnificative s-au înregistrat în stabilirea 
unor interacțiuni pozitive cu ceilalți copii 
și creșterea încrederii în sine; D. prezintă 
mai multă încredere în capacitatea sa de a 
se exprima și de a se face înțeleasă.  

Concluziile cercetării 
Elevul cu dizabilități intelectuale trebuie 
respectat ca persoană cu drepturi depline, 
nimic nu trebuie să îi pună în pericol 
dezvoltarea.  
Ipoteza cercetării care susține că utilizarea 
constantă unui program de terapie a 
tulburărilor de limbaj bazat pe lectura de 
imagini conduce la dezvoltarea abilităților 
de comunicare la elevii cu dizabilități 
intelectuale a fost confirmată.  
În urma analizei comparative a 
rezultatelor obținute în etapa pre-
experimentală și etapa post-
experimentală, demersul de cercetarea 
propus a fost confirmat. Elevii au făcut 
progrese în ceea ce privește dezvoltarea 
abilităților de comunicare, utilizarea unui 
vocabular mai bogat este notabilă, 
exprimarea este mai completă. 

Prezentul studiu are ca limită numărul 
redus de participanți la cercetare. Se 
propune ca într-o cercetare viitoare să fie 
conduse studii care să surprindă laturile 

sintactică și pragmatică ale limbajului în 
contextul dizabilității intelectuale. 
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Învățarea explicită bazată pe metode didactice interactive utilizate pentru 
înțelegerea lecturi 

Oana PREDA 1 

Abstract 

Explicit learning based on interactive pedagogical methods used for reading comprehension. 

When choosing the pedagogical strategies meant to foster the formation and the development of reading 
comprehension skills it is essential to detect the roots and the specifics of dysfunctions in the cognitive processes and 
competences that might affect reading comprehension. The personalized and systematic use of interactive 
pedagogical methods has a positive impact on: enriching the pupils’ vocabulary with novel words and expressions; 
understanding the anaphoric reference items that feature in clauses and sentences; making lexical, causal and 
pragmatic inferences so as to understand clauses and sentences; acknowledging discourse markers; building a 
global representation of the text; employing meta-cognition while monitoring textual comprehension; accessing the 
significance of the text; understanding and using the text’s structure in order to critically interpret and assess the 
information read. 

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

 

Disfuncții ale proceselor și abilităților cu 
impact în dificultățile de înțelegere a lecturii 
Pentru alegerea strategiilor didactice prin 
care se urmărește formarea și dezvoltarea 
competențelor de înțelegere a lecturii este 
necesară detectarea originii și specificului 
unor disfuncții ale proceselor și abilităților 
cu impact în dificultățile manifestate în 
citire în cazul unor elevi. Redăm, în cele ce 
urmează, specificul celor mai importante 
disfuncții ale proceselor și abilităților cu 
impact în înțelegerea lecturii. 

Elevii cu dificultăți de înțelegere a lecturii 

Se caracterizează printr-o slabă dezvoltare 
a vocabularului sub unghiul volumului, al 
corectitudinii și o slabă calitate a 
reprezentărilor lexicale construite și 
memorizate. Acești elevi au rezultate 
sistematic mai slabe la sarcinile de fluență 
semantică. De exemplu, atunci când 
trebuie să decidă dacă două cuvinte sunt 
sinonime (sarcină de evaluare), elevii care 

au dificultăți de înțelegere fac mai multe 
erori, iar deciziile lor sunt lente. La 
sarcinile de asociere verbală a unor cuvinte 
la o anumită categorie, acești elevi 
realizează de aproximativ două ori mai 
puține asocieri semantice decât elevii fără 
dificultăți e înțelegere a lecturii (Nation și 
Snowling, 1998). 

Elevii cu o slabă înțelegere a lecturii  

Au dificultăți în ceea ce privește accederea 
rapidă la semnificația cuvintelor, 
expresiilor verbale sau a propozițiilor. De 
asemenea, au dificultăți în selecționarea 
rapidă a sensului adecvat contextului 
(Henderson, Snowling și Clarke, 2013).  

O altă particularitate a elevilor cu o slabă 
capacitate de înțelegere a lecturii rezidă în 
faptul că aceștia dispun de mai puține 
cunoștințe lingvistice sau acestea sunt mai 
puțin aprofundate. În sistemul limbajului, 
vocabularul ocupă un loc special în 
interfața descifrării și înțelegerii 

DOI:10.26744/rrttlc.2020.6.1.06 

https://doi.org/10.26744/rrttlc.2020.6.1.06


RRTTLC 2020 
 

 

63 

aprofundate a mesajelor. Vocabularul 
elevilor asigură legătura între sistemul de 
identificare a cuvintelor și înțelegerea 
semnificației noțiunilor și expresiilor 
lingvistice (Perfetti, 2007; Perfetti și 
Stafura (2014). Un vocabular bogat este 
caracterizat prin două mari dimensiuni: 
întinderea (numărul cuvintelor din 
vocabularul activ) și calitatea (bogăția 
informațiilor formale și semantice asociate 
fiecărui cuvânt, respectiv, reprezentările 
lexicale). Dincolo de aspectul cantitativ al 

vocabularului activ (evaluat, în general, 
prin scala verbală din testul WISC sau prin 
proba Crichton), calitatea reprezentărilor 
lexicale elaborate este puternic implicată 
în activitatea de înțelegere a lecturii.  

La elevii cu dificultăți în înțelegerea 
lecturii reprezentările lexicale sunt 
insuficiente sau de slabă calitate, fiind 
imprecise. În tebelul I redăm proprietățile 
care definesc calitatea reprezentărilor 
lexicale.

 

Tabelul I - Calitatea reprezentărilor lexicale (după Perfetti, 2007) 

Cunoașterea precisă a ortografiei cuvintelor; 

Cunoașterea formei fonologice și a corespondențelor grafeme/foneme; 

Cunoașterea categoriilor gramaticale cărora le aparțin diferite cuvinte, precum și a 
posibilelor inflexiuni morfo-sintactice; 

Cunoașterea diferitelor semnificații și dimensiuni semantice care permit distingerea 
sensului unui cuvânt în raport cu alte cuvinte care aparțin aceluiași câmp lexical (de 
exemplu: bucurie, tristețe - semnifică stări afective); 

Capacitatea de punere în relație a celor patru aspecte menționate mai sus. 

Atunci când o reprezentare lexicală satisface cele cinci criterii, ea dobândește o 
puternică stabilitate în memoria lexicală/semantică, ceea ce permite recuperarea eficace 
și simultană a ansamblului de constituanți, pornind de la percepția orală sau scrisă a 
unui cuvânt. 

Calitatea reprezentărilor lexicale 
influențează înțelegerea, acestea 
intervenind în sesizarea și integrarea 
informațiilor în timpul desfășurării 
lecturii. O reprezentare lexicală de calitate 
evocă și precizează în același timp forma 
cuvântului (ortografia) și semnificația sa 
în manieră precisă și flexibilă. Precizia 
ortografică este necesară, de exemplu, 
pentru a distinge și a nu confunda 
cuvintele omonime. Flexibilitatea 

reprezentării lexicale permite înțelegerea 
faptului că aceeași unitate lexicală poate 
avea sensuri diferite în funcție de contexe, 
datorită polisemiei și/sau datorită 
funcțiilor gramaticale pe care ea le are.  

Flexibilitatea condiționează selecția 
semnificației pertinente în contextual dat 
și, în același timp, neutilizarea sau 
inhibarea semnificațiilor nepertinente. O 
reprezentare lexicală de slabă calitate este 
mai puțin precisă pe planurile ortografice 
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și fonologice, fiind mai puțin bogată și 
stabilă pe planul proprietăților sale 
gramaticale și semantice (Perfetti, 2007).  

Dezvoltarea reprezentărilor lexicale este 
un proces continuu și gradual, un rol 
esențial avându-l nivelul și calitatea 
școlarizării. Fiecare elev dispune de 
reprezentări de calitate pentru cuvintele 
care îi sunt familiare și de reprezentări mai 
mult sau mai puțin imprecise pentru 
cuvintele rare, mai puțin frecvente în sfera 
limbajului cotidian sau mai puțin utilizate 
în procesul de predare-învățare a 
diferitelor discipline școlare. 

Lectorii cu un nivel scăzut de înțelegere 
par a fi preocupați doar de citirea vizuală, 
de “suprafața textului”, fără să 
conștientezeze faptul că ideile enunțate 
sunt legate între ele pentru a forma un tot 
coerent. Unele cercetări arată că baleiajul 
textului prin mișcări oculare de slabă 
calitate (cu puncte de fixare numeroase și 
sacade mai puține și de amplitudine mică), 
este un factor predictor pentru 
reprezentările lexicale insuficiente ale 
copiilor cu vârsta de 11-13 ani cu dificultăți 
de înțelegere a lecturii (Luke, Henderson, 
Ferreira, 2015).  

Elevii cu randament slab în înțelegerea 
lecturii 

O particularitate a elevilor cu randament 
slab în înțelegerea lecturii rezidă în fluența 
scăzută a citirii textelor, chiar și în cazul 
celor cu bune capacități de identificare 
corectă a cuvintelor. Copiii cu fluență 
scăzută a citirii și cu dificultăți de 
înțelegere fac pauze mai lungi între 
propozițiile marcate printr-o virgulă sau 
fac pauze neadaptate contextului și își 
modulează mai puțin intonația la sfârșitul 

frazei (Alvarez-Canzio, Suarez, Cuestos, 
2015). 

Slaba capacitate de a controla și regla 
propria lectură 

Este o altă caracteristică a elevilor cu 
dificutăți de înțelegere a citirii, datorită 
slabei funcționalități a strategiilor 
metacognitive și a funcțiilor executive. 

În activitatea de control (de gestiune) a 
înțelegerii lecturii intervin două procese 
legate între ele, dar relative distincte: 
auto-evaluarea care permite detectarea și 
conștientizarea obstacolelor survenite în 
înțelegerea lecturii; procesele de reglare 
(strategiile) care permit surmontarea 
obstacolelor.  

În unele cazuri dificultățile de înțelegere a 
lecturii pot fi generale, privind cele două 
componente menționate mai sus și 
ansamblul strategiilor metacognitive. În 
alte cazuri dificultățile de înțelegere a 
lecturii pot să vizeze doar unele strategii. 
Diferitele tipuri de tratări cognitive și de 
strategii responsabile pentru înțelegerea 
lecturii pot să fie disfuncționale la unii 
elevi, fiind surse ale dificultăților de 
înțelegere a lecturii.  

Disfuncționalitățile tratărilor cognitive și a 
strategiilor de lectură pot viza:  

− înțelegerea limbajului și stăpânirea 
cunoștințelor lingvistice (lexic, 
sintaxă);  

− capacitatea de a repera idile principale 
ale textului citit, de localizare a 
informațiilor pertinente, de utilizare a 
acestor informații pentru a răspunde la 
diferite întrebări sau sarcini didactice și 
extradidactice;  

− capacitatea de relaționare a ideilor și 
informațiilor pertinente, de a înțelege 
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relațiile dintre diferite elemente 
/secvențe/fragmente ale textului 
pentru a realiza inferențe de legătură 
logice;  

− capacitatea de înțelegere a organizării 
globale a textului;  

− capacitatea de realiza legături între 
informațiile din text și cunoștințele 
anterioare pentru ca elevii să 
construiască inferențe pragmatice și 
interpretative.  

Unii elevii cu o slabă capacitate de 
înțelegere a lecturii au dificultăți de a 
realiza inferențele necesare și de utilizare 
a acestora în manieră deliberată pentru 
rezolvarea unei probleme de înțelegere 
care a fost detectată. Astfel, acești elevi 
sunt mai puțin susceptibili să efectueze 
spontan inferențele cerute de text (Cain și 
colaboratorii, 2001) au dificultăți în 
reperarea unor contradicții prezente într-
un text și o slabă capacitate de 
autoevaluare a propriei înțelegeri a 
textelor citite.  

Într-o manieră generală, cercetările arată 
că elevii cu o capacitate scăzută de 
înțelegere a lecturii întâmpină dificultăți 
în toate aspectele unei lecturi strategice 
bazată pe metacogniție, pe raționamente 
și pe funcțiile executive.  

Dificultățile menționate mai sus au ca și 
consecință o înțelegere a lecturii mai puțin 

precisă, chiar eronată. Aceste caracteristici 
au un impact negativ asupra tuturor 
nivelurilor de tratare a textelor literare sau 
informative: sesizarea informațiilor, 
desprinderea sau construirea 
semnificațiilor, capacitatea de reglare a 
propriei înțelegeri prin strategii 
metacognitive.  

2. Învățarea explicită și strategică cu 
impact în înțelegerea lecturii 

Învățarea explicită este definită printr-un 
ansamblu de principii și strategii didactice 
interactive care sunt aplicate pentru o 
predare-învățare structurată, prin care 
profesorul dirijează activitatea elevului 
atunci când acesta abordează o nouă 
noțiune sau expresie verbală din cadrul 
propozițiilor, pentru ca treptat acesta să 
preia gestionarea activității sale de lectură.  

În opinia lui Cain (2012, p. 250) educarea 
citirii ar trebui să includă formarea prin 
predare și învățare explicită atât a 
abilităților de citire, cât și a abilităților de 
dezvoltare a competențelor de înțelegere a 
lecturii. Pentru a sprijini 
comprehensiunea lecturii la cititorii tineri 
și la cei cu o comprehensiune ineficientă, 
aceștia pot fi învățați să dobândească 
abilități cognitive eficiente, prin învățarea 
explicită bazată pe strategii și metode 
interactive (Tabelele II și III).

Tabelul II. Tabel sintetic al proceselor, abilităților cognitive și al indicatorilor observaționali 
Procese și abilități cognitive implicate în 
înțelegerea lecturii 

Indicatori observaționali privind abilitățile elevilor  

Înțelegerea frazei Înțelegerea cuvintelor și sintagmelor noi 
Înțelegerea cuvintelor de substituție din frază 
(inferențe anaforice)  

Conștientizarea legăturilor între fraze Realizarea unor inferențe cauzale 
Reprezentarea globală a textului  Capacitatea de a face predicții 

Înțelegerea structurii textelor  
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Găsirea ideii principale explicite și formularea ideii 
principale implicite 

Exercitarea metacogniției Capacitatea de a face predicții 
Controlul gradului de înțelegere a lecturii 

Elaborarea semnificației textului  Activarea cunoștințelor anterioare 
Capacitatea de a face predicții 
Realizarea inferențelor cauzale 
 Interpretarea și evaluarea critică a informațiilor 
citite. 

Învățarea explicită bazată pe strategii 
didactice interactive are în vedere 
dezvoltarea caracteristicilor și funcțiilor 
esențiale ale proceselor și abilităților 

cognitive implicate în diferite secvențe ale 
procesului de înțelegere a lecturii (Tabelul 
III).

Tabelul III Caracteristici esențiale ale abilităților cognitive implicate în înțelegerea lecturii 
formate prin învățarea explicită  

Abilitatea de a face predicții: elevul trebuie să survoleze textul și să se intereseze de indicii 
vizuali pentru a repera ceea ce cunoaște sau să caute informațiile cerute de sarcina 
precizată de profesor.  

Abilitatea de recunoaștere a structurii textului: cunoașterea și utilizarea structurii textului 
îi permite elevului să identifice intenția autorului și să înțeleagă mai bine organizarea 
ideilor. Recunoașterea și utilizarea structurii descriptive, comparative și cauză-efect sau 
cauze-efecte îi permite elevului să realizeze o adecvată reprezentare a textelor curente. Pe 
baza recunoașterii structurii textului, elevului îi va fi mai ușor să caute cuvintele de 
legătură adecvate, să interpreteze subtitlurile și să se orienteze pentru căutarea 
informațiilor în text. 

Abilitatea de extragere a unor idei principale explicite și de formulare a unor idei 
principale implicite: Elevul învăță ce este o idee principală. El va trebui să distingă 
subiectul textului și intenția autorului și să o selecționeze atunci când este dată în 
paragraf. Pentru formularea ideii principale implicite elevul trebuie să fie capabil să 
distingă intenția autorului de idea principală explicită. Formularea unei idei principale 
presupune excluderea informațiilor superflue și generalizarea unei idei utilizând cuvintele 
adecvate. 

Abilitatea de elaborare a unor inferențe anaforice: Elevul trebuie să dea sens cuvintelor de 
substituție (anaforice) după o gradare a dificultăților.  

Abilitatea de realizare a inferențelor lexicale: Elevul descoperă modalitatea de a da sens 
cuvintelor cu ajutorul contextului. Elevul învață să dea sens cuvintelor utilizând 
morfologia și sintaxa.  
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Abilitatea de elaborare a inferențelor cauzale și a inferențelor pragmatice: Elevul este 
invitat să formuleze inferențele cauzale combinând informațiile din text care nu sunt 
legate în mod explicit între ele. Pentru elaborarea unor inferențe pragmatic elevul este 
stimulat să își activeze cunoștințele anterioare. Adesea, este necesar să se combine 
informațiile textului pentru o mai bună înțelegere și să se utilizeze cunoștințele anterioare 
în relație cu informațiile din text pentru a se formula inferențe pragmatice. 

Abilitățile cognitive implicate în 
înțelegerea unui text se bazează pe două 
mari tipuri de tratări cognitive: tratări 
locale care permit construirea 
semnificațiilor unor grupuri de cuvinte și 
de fraze decodificate; tratări globale, care 
conduc la construirea unei reprezentări 
mintale a ansamblului textului. Mai mulți 
cercetători (Cain, 2012; Bianco, 2015 a, b) 
subliniază importanța strategiilor 
didactice prin care se pune accentul pe 
învățarea explicită pentru formarea și 
dezvoltarea competențelor de înțelegere a 
lecturii. 

Concluzii 
1. Formarea și dezvoltarea competențelor 
de înțelegere a lecturii implică strategii și 
metode interactive care încurajează citirea 
activă și constructivă.  

2. Utilizarea personalizată și sistematică a 
metodelor interactive influențează 
pozitiv: îmbogățirea vocabularului elevilor 
cu noi cuvinte și expresii; înțelegerea 
cuvintelor de substituție din propoziții și 
fraze (inferențe anaforice); utilizarea 
inferențelor anaforice, lexicale, cauzale și 
pragmatice pentru înțelegerea 
propozițiilor și frazelor; conștientizarea 
legăturilor între fraze; reprezentarea 
globală a textului; exercitarea 
metacogniției pentru monitorizarea 
înțelegerii textului; elaborarea 

semnificației textului; înțelegerea și 
utilizarea structurii textului pentru 
interpretarea și evaluarea critică a 
informațiilor citite. 

3. Înțelegerea lecturii presupune punerea 
deliberată în acțiune a strategiilor de 
învățare care permit planificarea și 
controlul tratărilor cognitive adecvate și 
organizarea informațiilor reținute în 
memoria de lungă durată. 
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Interpretarea în limba semnelor în context educațional - o perspectivă 
teoretică și practică 

Ioana TUFAR1, George ANDRONIC2

Abstract 

Taking into consideration that the Sign Language interpreting field is a vivid and useful one, the 
present paper tries to draw the profile of the educational isnterpreter starting with a theoretical 
frame and continuing with pragmatic issues. The study undertaken involved 30 Sign Language 
interpreters from Great Britain and Romania and the analyzed data provided information on 
qualifications needed to assure the quality of interpretation, challenges that can appear on the way 
of interpreting, the role of the professional development programs, the importance of the code of 
ethics and some practical advices were included. 

Keywords: Sign Language, educational interpreter, code of ethics, Deaf students, RSL, 
BSL 

Introducere 
Procesul de comunicare și interpretare se 
desfășoară într-un context care asigură 
referința pentru interacțiune și presupune 
că cei doi participanți accesează același 
cod, un limbaj sau un sistem de 
comunicare (Hébert, 2019). În cazul în 
care cei doi parteneri de conversație nu 
utilizează același cod lingvistic, ci unul 
dintre ei folosește limbajul verbal și 
celălalt limba semnelor este necesar 
serviciul unui interpret care să faciliteze 
comunicarea. Comunicarea persoanelor 
cu dizabilități auditive este un proces 
complex cu o însemnătate crucială pentru 
dezvoltarea acestora și pentru 
funcționarea lor la parametri optimi în 
interacțiunile sociale. Eterogenitatea 
manifestată în comunitatea persoanelor 
cu dizabilități auditive este determinată în 
principal de contextul educațional și 
familial, dar și de accesul acestora la 
informații (Tufar 2013). 

Interpretariatul în și din limba semnelor 
este un proces necesar pentru o 
comunicare eficientă și impune 

respectarea funcțiilor comunicării care, 
conform modelului lui Jakobson analizat 
de Hébert (2019) sunt: emotive, conative, 
referențiale, fatice, metalinguale și 
poetice.  

Cei trei pași importanți în procesul de 
interpretare sunt: înțelegerea, conversia și 
prezentarea. În cadrul înțelegerii se face 
referire la capacitatea interpretului de a 
percepe mesajul original, cunoașterea 
profundă a limbajului folosit, cultura celui 
care vorbește, pregătirea interpretului în 
diverse arii de educație și cunoașterea 
particularităților subiectului. Conversia 
este procesul de decodificare a mesajului 
și de integrare a sensului în limbajul 
prezentat; aceasta include detalii 
referitoare la procesări cognitive din sfera 
limbajului receptiv, capacitatea 
interpretului de a înțelege, decodificând și 
recodificând concepte referitoare la 
metafore sau glume ale vorbitorului. 
Prezentarea interpretului trebuie să 
includă un bun control al organelor de 
articulație, a gesturilor și accentelor și, în 
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general, o bună educație ca vorbitor în 
public. 

Despre interpretarea în/din limba 
semnelor în context educațional putem 
vorbi din perspectivă istorică încă din 1816 
când Laurent Clerc a călătorit în Statele 
Unite ca oaspete al lui Thomas Hopkins 
Gallaudet pentru a înființa prima școală 
pentru surzi (Jones, 2005) apoi a cunoscut 
particularizări în funcție de metodele de 
educare a copiilor cu dizabilități auditive 
puternic influențate de Congresul de la 
Milano din 1880. La nivel european în 
prezent, conform lui De Wit (2011) putem 
sesiza efectul EU Lisbon Strategy 2000 
care se baza pe cunoaștere și inovare, 
astfel că investiția în educația unui individ 
îi va crește contribuția societate în 
ansamblu. În acest sens, dacă elevii surzi 
au acces la educație prin disponibilitatea 
serviciilor de interpretare, se presupune că 
viitoarea calitate a vieții elevilor se va 
îmbunătăți și că elevii vor fi mai capabili să 
își realizeze pe deplin potențialul și să 
contribuie astfel în societate. Totuși legile 
care reglementează utilizarea serviciilor 
de interpretare a limbii semnelor variază 
în funcție de țară, în România legea 
448/2006 fiind cea care încă 
reglementează aspectele legate de 
interpretare până la apariția metodologiei 
de aplicare a legii 27/2020, prin care a fost 
recunoscută limba semnelor LSR ca limbă 
maternă a persoanelor cu dizabilități 
auditive și care stipulează prevederi 
esențiale în sensul respectării drepturilor 
persoanelor surde și/sau hipoacuzice. De 
asemenea, un element important este 
reprezentat de faptul că sunt instituite 
obligații în sarcina autorităților naționale, 
în sensul garantării respectării drepturilor 
persoanelor surde și/sau hipoacuzice, dar 

și în sensul luării tuturor măsurilor 
necesare pentru respectarea acestora.  

Delimitări conceptuale 
În contextul interpretării limbii semnelor, 
conform lui Bontempo (2015) se observă o 
evoluție rapidă cu particularități impuse 
de procesul de profesionalizare al 
interpreților, dar și cu discrepante 
evidente referitoare la statutul limbii 
semnelor, care este încă în curs de 
dezvoltare în unele părți ale lumii, în timp 
ce în alte regiuni domeniul s-a maturizat 
considerabil, cu câștiguri semnificative 
realizate în ultimii 20 de ani, în special. 

Pornind de la definirea limbii semnelor ca 
limbă vizual-gestuală, putem menționa că: 
limba semnelor evoluează în mod natural 
în comunitățile persoanelor surde, au 
propria lor gramatică și lexic specific, nu 
este o replică gestuală a limbii vorbite. 
Limbile semnelor nu sunt universale, ci 
sunt limbi reale, cu un set complet de 
structuri lingvistice, complexe și extrem 
de nuanțate și sunt la fel de sofisticate ca 
și limbile vorbite natural. 

Interpretarea limbii semnelor reprezintă 
procesul de facilitare a comunicării între 
părțile care nu au același cod lingvistic și 
în mod frecvent, interpretarea are loc între 
utilizatorii surzi de limba semnelor și cei 
auzitori care utilizează limba vorbită. 
Există însă cazuri în care interpretarea este 
necesară între două limbi ale semnelor sau 
trilingv între două limbi vorbite și o limbă 
a semnelor. Interpreții limbii semnelor 
funcționează bimodal prin faptul că 
operează de obicei între o limbă a 
semnelor (folosind o modalitate vizual-
gestuală) și o limbă vorbită (folosind o 
modalitate auditiv-orală). 
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Comunicarea (c.f. Tufar, 2020) este mai 
mult decât capacitatea de a comunica 
verbal sau de a efectua semne gestuale, 
pentru că ea implică înțelegerea 
conceptelor atașate cuvintelor, semnelor 
gestuale și simbolurilor, precum și 
utilizarea conceptelor lingvistice în 
interacțiuni. În contextul comunicării și 
interpretării pentru persoane cu 
dizabilități auditive, la un grup mic, de la 
trei la zece persoane, eficiența 
interpretului va depinde de modul în care 
vor vorbi persoanele, cât de mulți 
gesticulează simultan și câți vorbesc. Dacă 
este o singură persoană cu dizabilități 
senzoriale în grup, poziția și funcționarea 
interpretului va fi diferită. Se poate 
desfășura o comunicare multidirecțională 
în care interpretul trebuie nu numai să 
transmită mesajele, dar și să identifice 
persoanele care vorbesc și să încerce să fie 
conștient de diferențele culturale care 
intervin în comunicare.  

Interpreții CODA: proveniți din părinți 
surzi pot să achiziționeze mai ușor 
limbajul semnelor gestuale în cursul 
formării lor ca interpreți, deoarece au fost 
expuși de timpuriu la această formă de 
comunicare. De asemenea, ei pot fi 
mediatori trans-culturali foarte buni, 
cunoscând ambele culturi, datorită 
contactelor cu auzitorii și cu surzii de la o 
vârstă mică. Însă, toate aceste condiții 
favorabile nu exclud necesitatea unei 
formări de calitate, într-un program 
acreditat. Fiind un proces complex, 
interpretarea include un volum de 
competențe care depășesc simpla 
cunoaștere a celor două forme de limbaj. 
Pentru a forma interpreți calificați, 
programele acreditate trebuie să ofere 
parcurgerea unor etape, dar acestea nu 

constituie o limită. Între aceste etape 
amintim pregătirea profesională 
permanentă prin workshop-uri, 
participarea la seminarii și conferințe, 
elaborarea unor proiecte de cercetare, 
stagii de practică specifice, etc. În 
concepția RID (2010) un interpret calificat 
trebuie să posede următoarele 
competențe: profesionalism; fluență în 
propriul limbaj; înclinații pentru al doilea 
limbaj; să depună eforturi pentru a fi 
atestat; să participe la seminarii, workshop 
uri și alte forme de formare profesională; 
să aibă cunoștințe legate de înțelegerea și 
prelucrarea informației; să își însușească 
responsabilitatea fața de sarcină; să aibă 
abilitatea de a face față situațiilor noi în 
timp ce interpretează; când nu poate face 
față sarcinii să accepte să fie înlocuit; să 
aibă disponibilitatea să lucreze în echipă și 
să ofere sprijin altor interpreți.  

În contextul educației incluzive s-a 
analizat calitatea interpreților 
educaționali (Marschark, 2005) și efectul 
diferitelor sisteme de comunicare asupra 
calității vieții (Hintermair, 2008), iar De 
Wit (2011) a analizat impactul interpretării 
asupra calității vieții celor care au 
beneficiat de interpret în învățământul de 
masă. 

Studiu 
Scopul prezentului studiu a fost acela de 
investiga aspecte legate de interpreții care 
activează în contextul educațional și ne-a 
interesat să punem în evidență 
particularități din perspectiva formării lor 
și a procesului efectiv de interpretare.  

Întrebările studiului s-au concentrat 
asupra aspectelor legate de experiența ca 
interpret de limba semnelor în general și 
în particular în context educațional, 



RRTTLC 2020 
 

 

72 

motivul alegerii acestei profesii, alte 
întrebări ale studiului au fost: Ce 
dificultăți ați întâmpinat în interpretarea 
din contextul educațional? Care credeți că 
sunt aspectele importante în interpretarea 
educațională? Cum ar trebui ideal să fie 
organizată interpretarea în domeniul 
educațional din punct de vedere a duratei 
cursurilor și a secvențelor de interpretare? 
Sunteți implicați în formare profesională 
continuă? Aveți supervizor în sesiunile de 
interpretare? Vă ghidați activitatea după 
un cod etic al interpretului?  

Participanții la studiu 
La acest studiu au participat 30 de 
persoane dintre care 15 interpreți români 
și 15 interpreți din Marea Britanie. Vârsta 
participanților la studiu a variat între 24 și 
52 ani. Interpreții englezi au avut 10,64 ani 
media experienței profesionale și își 
desfășurau activitatea în Londra, New 
Castle Upon Tyne, Luton, York, 
Manchester, Shrewsbury, Herts, Norwich, 
Sheffield, Esex, Birmingham. Interpreții 
români aveau 6 ani media experienței ca 
interpreți autorizați, dar din cauză că 
patru dintre ei erau CODA (Children of 
Deaf Adults) și alți trei erau profesori în 
învățământul special pentru deficienți de 
auz, media experienței lor ca neautorizați 
a fost 13,83 ani. Orașele în care aceștia își 
desfășoară activitatea sunt Cluj-Napoca, 
Focșani, Piatra Neamț, Timișoara, 
București, Craiova, Baia Mare, Pitești. În 
cadrul grupului interpreților englezi, 20% 
erau CODA, auzitori născuți în familii de 
surzi care au ca limba materna limba 
semnelor, iar în grupul interpreților 
români: 26,66% erau CODA cu limba 
semnelor ca limba maternă.  

Participanții la studiu au completat un 
chestionar online create de autorii acestei 

lucrări, dar în prealabil participanții au 
fost informați asupra scopului studiului, 
duratei de completare a chestionarului și 
asupra dreptului de a se retrage sau a 
întrerupe procedura dacă doresc. S-a 
menționat că răspunsurile la întrebări sunt 
utilizate în scop de cercetare și nu sunt 
supuse unor judecăți morale, de valoare 
sau de corectitudine. 

Analiza datelor  
Pentru prelucrarea datelor obținute s-a 
utilizat analiza tematică (Boyatzis, 1998) 
ce reprezintă o modalitate coerentă de 
organizare și decriptare a unor materiale, 
prin raportare la întrebările specifice 
cercetării întreprinse. Această analiză 
asigură identificarea temelor recurente 
apărute în conceptualizările individuale 
ale unui fenomen și menține un anumit 
nivel de coerență internă în relevarea 
semnificațiilor fenomenului. Tema 
reprezintă un pattern coerent de 
argumentație, detectabil în discursurile 
investigate (Băban, 2002), care presupune 
descrierea și organizarea datelor obținute 
și vizează interpretarea aspectelor 
fenomenului surprins. 

Analiza inițială a fost urmată de analiza 
care a vizat reducerea datelor astfel încât 
să permită analize și interpretări ulterioare 
și identificarea temelor emergente. 
Temele identificate în conținutul 
interviurilor din studiul de față 
sintetizează caracteristicile interpretării în 
context educațional. 

Schema de codare conține opt teme 
generale: motivația alegerii profesiei de 
interpret, calificări necesare interpretului 
de limba semnelor, domenii de 
interpretare, dificultăți întâmpinate de 
interpret în domeniul educațional, 
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particularități ale interpretariatului 
educațional, formarea profesională 
continua, norme deontologice, 
recomandări pentru novice.  

Tema motivația alegerii profesiei de 
interpret aduce în prim plan motivele 
pentru care participanții la studiu au 
devenit interpreți care se încadrează astfel: 
33.33% dintre participanții sunt CODA și 
au ales meseria de interpret având limba 
maternă LS, 38,9% au fost profesori și au 
spus că au dorit să abordeze 
interpretariatul în context educațional, 
28,57% au raportat că fiind fascinați de 
limba semnelor sau având un prieten surd 
au ales să devină interpreți și au urmat 
cursuri de specialitate. Iată câteva 
secvențe extrase din explicațiile pe care le-
au oferit interpreții din categoria CODA 
(Children of Deaf Adults):  

“Limba semnelor reprezintă limba mea 
maternă, sunt interpret neautorizat in 
comunitatea surzilor de când mă știu, 
având părinți surzi am crescut in 
comunitatea surzilor (T.R.-P2)”; “Cred că 
interpret sunt de mică....pentru nevoile 
părinților mei, a rudelor noastre și a 
prietenilor noștri cu deficiențe de auz și 
vorbire. (M.M.-P5)”; “m-am născut în 
familie de surzi așa că am limba semnelor 
ca limba maternă. Am interpretat de mica, 
așa că nu a fost greu să devin interpret. 
(D.N.- P15)”; “ I am a coda and have strong 
love of BSL language. (K.E.-P1)”; “I’m a 
CODA worked as a CSW for 14 years 
previously (E.W.-P7)”, “ chose to change 
my career from a HR Manager 5 years ago. 
My parents are deaf and I grew up using 
sign, I decided to put my skills to good use 
(L.T. – P15)” 

Tema calificări ale interpretului de limba 
semnelor abordează accesul la profesia de 

interpret din perspectivă britanică și 
românească. Din grupul interpreților 
britanici toți aveau calificări specifice 
limbii semnelor și a interpretariatului, 
astfel că 33,3% au absolvit cursuri la nivel 
licență, 40 % dintre interpreții participanți 
la studiu aveau studii la nivel de master în 
limba semnelor sau a interpretariatului, 
20% au urmat cursuri post universitare și 
6,6% încă studiau pentru a obține licența 
necesară profesării interpretariatului. 
Interpreții români aveau 33,3% cursul de 
formare ca interpret autorizat (120 de ore), 
20% cursuri de calificare organizate de 
Asociația Națională a Surzilor din 
România, 13,3% nu aveau nici un curs 
specific interpretariatului, dar aveau 
calificarea de profesor pentru surzi, 13,3% 
participaseră la cursuri organizate de 
diverse ONG-uri, 6,6% absolviseră curs 
organizat de AJOFM, 6,6% participase 60 
de ora la un curs de perfecționare, 6,6% 
absolviseră un curs la nivel de inițiere și 
perfecționare în limbaj mimico-gestual.  

Tema particularități ale interpretării în 
context educațional conține subtemele 
dificultăți întâlnite în procesul de 
interpretare și aspecte importante în 
interpretariatul educațional. Voi compila 
în următorul paragraf dificultățile 
întâmpinate de interpreții englezi:  

„Este dificil dacă nu primesc din timp 
materialele de pregătit, mai ales la nivel 
universitar (K.E.-P1)”; „lipsa unui glosar de 
termeni sau concepte de referințe pentru 
a-mi asigura înțelegerea și ortografia.(C.D. 
-P2)”; „neînțelegerea particularităților 
surzilor (L.H.-P3)”; „Dacă profesorii 
încearcă să treacă mai repede pentru a 
termina devreme sau își citesc prelegerea, 
atunci este deosebit de greu de interpretat. 
În general, nu suntem membri ai 
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personalului instituției unde lucrăm și este 
posibil să trebuiască să ne familiarizăm cu 
clădirea, personalul sau protocoalele 
existente și este posibil să nu putem avea 
continuitate în interpretare. Interpretarea 
la distanță este o nouă provocare în 
pandemie, accesarea platformelor poate fi 
dificilă și când tutorele partajează ecranul 
pot apărea confuzii (P.C.-P4)”; „Lipsa 
materialului de pregătire furnizat înainte 
de o sesiune și lipsa familiarizării cu 
numele / semnele persoanelor din cadrul 
școlii, necunoașterea jargonului specific 
(S.G. – P6)”; „Lipsa de înțelegere a rolului 
sau a modului în care tutorii pot sprijini 
elevii surzi. Lipsa de înțelegere a 
diferențelor referitoare la BSL și engleză 
(C.C.H.-P11)”; „ tutorii presupun că 
interpretul îi va prelua rolul și va educa 
elevul surd (K.M.-P12)” 

Dificultățile surprinse de interpreții români  

„Termeni care nu au corespondență în 
limba semnelor, profesorii vorbeau prea 
repede sau cu volumul vocii prea redus, 
persoanele surde utilizau limba semnelor 
din alta regiune și nu știam dacă 
corespund toate semnele, timpul de 
traducere era lung și apărea oboseala. 
(T.I.-P1)”; „Este dificil să fii și interpret și 
cadru didactic de predare în același timp. 
E greu sa dublezi comunicarea orala (in 
limba romana) concomitent cu LMG-ul, să 
suprapui cele doua limbi și să respecți 
specificul de topică sau de gramatică astfel 
încât sa nu neglijezi nevoile elevilor 
verbali, dar nici ai celor care comunică 
exclusiv în LMG. O alta dificultate o 
reprezintă timpul alocat orei didactice în 
care trebuie sa conduci o activitate 
didactică în care se cere sa respecți 
conținuturile și rigorile metodice specifice 
copiilor auzitori, dar pe care trebuie să-l 

prezinți și în LMG. Masa vocabularului în 
LMG ridică dificultăți de interpretare a 
textelor de studiat, a unor concepte, 
expresii, termeni de specialitate ce nu au 
corespondent în LMG. Lipsa manualelor 
cu conținut actualizat adresate elevilor 
deficienți de auz (T.R. – P2)”; „inexistenta 
semnelor pentru unele noțiuni abstracte, 
concepte, categorii (PCL – P3); „Cadrele 
didactice din învățământul special (pentru 
elevii cu deficiente de auz) nu cunosc LSR 
(P.C. - P8)”; „Lipsa semnelor specifice 
pentru diferite discipline-exemplu 
genetică, discipline tehnice. Dificultatea 
copiilor/elevilor de a procesa într-un timp 
scurt semne specifice unor discipline, în 
special la examene. Nivelul diferit (în 
general scăzut) de înțelegere a limbajului 
semnelor de către elevi (ALB -P13)”; 
„Tinerii aveau diferite nivele de înțelegere, 
chiar daca vorbeam cu ei in limbajul lor, 
de multe ori mesajul transmis era înțeles 
total diferit de unii dintre ei, rezultând in 
dezamăgiri si frustrări. E.Z. P14)”. 

În cadrul subtemei aspecte importante în 
interpretariatul educațional participanții 
din grupul interpreților englezi au 
menționat următoarele aspecte: „Fii 
pregătit și pro activ în a contacta colegii 
pentru a obține informațiile de care aveți 
nevoie înainte de sarcina (K.E.-P1)”; 
„Având un interpret calificat într-un cadru 
educațional (L.H.- P3)”; „Este important ca 
interpret să înțelegeți cum funcționează 
colegiile și universitățile. De asemenea, 
trebuie să fiți interesați să învățați și să vă 
bucurați de provocarea interpretării 
informațiilor complexe pe o serie de 
subiecte. Ar trebui să vă interesați de 
subiecte și să vă faceți propriile cercetări - 
chiar dacă doar vizionați documentare 
relevante, vizitați galerii, mergeți la 
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expoziții, etc. De asemenea, abilități de 
relaționare cu oamenii, astfel încât să 
puteți găsi tonul potrivit atunci când 
abordați profesorii si de asemenea, atunci 
când ajutați cursanții surzi să se integreze 
intre colegii lor (P.C. – P4)”; „ Material de 
pregătire bun sau suficient timp pentru a 
purta o conversație cu lectorul înainte de 
începerea prelegerii, pregătirea nu trebuie 
să vină întotdeauna de la lector, studentul 
uneori poate oferi informații de bază. 
Mediul fizic este important, elevul trebuie 
să poată vedea interpretul și, de preferință, 
lectorul în același timp, iar iluminarea și 
acustica sunt importante. Lucrând cu un 
profesor surd trebuie să fii la curent cu 
schimbările din politica educațională și cu 
modificările din curriculum, înțelegerea 
acronimelor și a noului jargon face ca 
interpretarea ședințelor personalului și 
instruirea să fie mult mai eficiente. 
Cunoașterea domeniului, cunoașterea 
grupei de vârstă, așteptări cunoscute, 
acces la materialele de pregătire. Dacă este 
angajat pe termen lung, atunci abilitatea 
de a crea un fel de relație cu profesorii / 
tutorii și colegii de clasă ai elevilor surzi - 
cu o înțelegere a rolului unui interpret 
(S.G. -P6)”; „ lucrul alături de profesor 
pentru a furniza informații într-un mod 
care este cultural și lingvistic adecvat 
pentru elev (D.P.- P8)”; „Răbdare, 
claritate, relații bune de lucru cu 
personalul, înțelegerea modului în care va 
merge totul (C.C.- P10)”;” Acces egal mai 
presus de toate Diferențierea pentru 
cursanții vizuali, conștientizarea 
particularităților persoanelor surde (K.M.- 
P12)”; „Sprijin pentru a fi independent și 
pentru a putea face ce curs vor să facă 
(L.W.D. - P14)” 

În cadrul subtemei aspecte importante în 
interpretariatul educațional participanții 
români au precizat următoarele: 
“Esențiale sunt aspecte legate de vocabular 
de semne complex și clar, lucru în echipă, 
performanțe mari la examene (T.I.-P1)”; 
„Adaptarea materialului didactic la 
specificul elevilor cu deficiențe auditive, 
reprezintă cea mai mare provocare, în 
condițiile în care programa școlară nu face 
distincție între cerințele adresate elevilor 
tipici( auzitori) și cerințele elevilor cu 
deficiențe auditive. (T.R.–P2)”; „O bună 
cunoaștere a limbii române pentru a 
explica noțiunile care nu au corespondent 
în LSR -abilitatea interpretului de a realiza 
propoziții scurte, clare, respectând topica 
LSR dar și rigoarea științifică CLP-P3)”; 
„Este nevoie de cadre didactice care 
cunosc LMG și au o calificare pentru 
acesta (P.C..-P8)”; „Să existe manuale, 
lecții video interpretate în LSR, dicționare 
LSR (S.F.-P10)”; „Să ai cunoștințe în 
domeniul educațional în care interpretezi, 
durta (C.I. -P11)”; „Răbdare! Repetiție! 
Asigurarea înțelegerii de către copii/elevi. 
Adaptarea vitezei și modalității de 
interpretare la posibilitățile pe percepție, 
reprezentare și înțelegere a elevilor în 
condiții de examen. Asimilarea de către 
copii a unui limbaj gestual ”academic”, 
adică a semnelor specifice fiecărei 
discipline de studiu-copiii se limitează în 
învățarea la limbajul conversațional uzual. 
(ALB -P13)”; „Cunoașterea culturii 
persoanelor cu deficiențe de auz. De multe 
ori nivelul educațional poate fi diferit, în 
dependență de contextul din care provine, 
cunoașterea limbajului (interpretarea lui 
dar și ‘citirea’), trebuie să iubești aceasta 
categorie de persoane, răbdarea - una 
dintre cele mai importante valori (E.Z. -
P14)”; „Cunoașterea elevilor și a 



RRTTLC 2020 
 

 

76 

particularităților lor, relație bună cu 
profesorul, vocabular dezvoltat (D.N. -
P15)”. 

Tema dezvoltare profesională continuă 
cuprinde o analiză comparativă a 
interpreților educaționali de limba a 
semnelor românești și interpreții de limba 
a semnelor britanice având ca subteme 
supravegherile frecvente, abilitățile 
organizaționale, cursurile de interpretare 
și codul etic. Ne-a interesat să descoperim 
dacă ambele grupuri au domenii 
comparabile echivalente. Dezvoltarea 
profesională continuă (CPD) include 
programe cu obiective specifice ale 
învățării care implică profesioniștii în 
dezvoltarea, îmbunătățirea și realizarea 
abilităților la un nivel superior. CPD 
implică orice training relevant, cursuri, 
ateliere, întâlniri profesionale sau 
academice, conferințe care îi încurajează 
pe profesioniști să pună în aplicare practici 
bune (CPD, 2020). Interpreții pot primi 
puncte suplimentare de CPD prin revizuiri 
și analize pentru pregătirea unor sarcini. 

Analiza rezultatelor demonstrează că 
interpreților BSL li se oferă sesiuni 
frecvente de CPD și un minim de 24 de 
puncte CPD trebuie completate anual 
pentru a-și menține poziția în registrul 
interpreților. În schimb, interpreții LSR au 
declarat că nu trebuie să finalizeze nici o 
sesiune de CPD din pentru că nu le este 
solicitat de nici o agenție de interpreți 
(care este inexistentă) sau de nici o 
autoritate din România. 

În ceea ce privește codul etic, 
profesioniștii sunt responsabili să adere la 
codul etic, să acționeze și să se comporte 
profesional, să respecte valorile și 
principiile profesiei. Kwintessential (2017) 
afirmă că responsabilitatea sau obligația 

interpreților BSL este de a adera la codul 
de etică și de a se comporta urmând 
maximele descrise, care sunt împărțite în 
șase categorii de comportament ce reflectă 
fiecare un principiu imperativ legat de 
practica profesională ca interpret. 

Principiile din ambele țări sunt similare 
după cum urmează: 

− Să nu faceți rău - nici un surd utilizator 
de BSL/LSR și nici o altă parte implicată 
nu ar trebui să fie vreodată afectați 
negativ de comportamentul unui 
interpret. 

− Fiți sinceri - interpreții trebuie să 
transmită cu precizie informațiile de la 
ambele părți și să nu înfrumusețeze sau 
să omită niciodată elementele vitale ale 
discursurilor. 

− Păstrați-vă cuvântul - Menținerea 
confidențialității a informațiilor, 
respectarea actului privind protecția 
datelor și angajamentul; interpreții 
care au acceptat sarcini ar trebui să 
evite anularea cu orice preț, cu excepția 
cazului în care sunt absolut obiective. 

−  Acționați corect - interpreții trebuie să 
reflecte asupra imparțialității complete 
și să nu aibă părtinire în practica lor; 
acest lucru asigură că dialogul pe care îl 
interpretează rămâne cât mai aproape 
de adevăr. 

−  Respectați alegerile personale făcute 
de alții - interpreții nu ar trebui să fie 
influențați de propriile valori și 
credințe personale; ei trebuie să 
respecte faptul că toți oamenii sunt 
diferiți și că valorile și alegerile lor nu 
sunt supuse discuției. 

−  Străduiți-vă să faceți bine - Interpreții 
trebuie să evite aducerea profesiei în 
discreditare comportându-se în mod 
nefavorabil (WASLI, 2017). 
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Interpreții de BSL sunt înregistrați în 
Registrele naționale ale profesioniștilor în 
comunicare care lucrează cu persoanele 
surde și cu surdocecitate (NRCPD) unde 
există un cod etic și evenimente de CPD 
(NRCPD, 2020). Interpreților BSL li se 
solicită să respecte Codul etic al NRCPD 
înainte de a începe orice serviciu cu 
persoanele surde și primesc “Noul manual 
de CPD” (NRCPD, 2020) care solicită 
implicarea lor în trei sau patru sesiuni de 
CPD pe an. În contrast, conform 
comentariilor interpreților de LSR, 
acestora nu li se oferă sesiuni de CPD și 
mai puțini interpreți respectă codul de 
etică scris de Asociația Națională și 
Interpreților Autorizați în Limbaj Mimico-
Gestual (Ailg, 2016). 

În plus, Autoritatea Națională pentru 
Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, 
Copii și Adopții (ANDPCA, 2020), care 
este o autoritate guvernamentală din 
România, a stabilit norme deontologice 
pentru ca interpreții LSR să își 
îndeplinească obligațiile de a-și gestiona 
codul de etică și sugerează că interpreții 
sunt responsabili să se asigure că 
acționează în consecință.  

Unul dintre interpreții de LSR a dezvăluit 
că nu era conștient de existența codului 
etic, deși și-a finalizat cursul de 
interpretare. Barbu (2010, p.261) explică 
faptul că e de așteptat ca interpreții să 
respecte codul etic, cu toate acestea, codul 
etic nu a fost menționat sau inclus pe site-
ul Asociației Naționale a Surzilor din 
România sau al altor autorități 
responsabile din România. Se crede că 
autorul definește contextul interpreților 
pentru a recunoaște interpreții și 
așteptările persoanelor surde. Pochhkaer 
(2016) ii încurajează pe interpreții de 

bună-credință să se angajeze în profesia 
lor, asigurându-se că reglementările și 
standardele de control al calității sunt 
prioritare pentru a-și ridica standardele de 
conduită profesională și etică. Autorul 
definește Codul deontologic ca un 
„omolog integral al profesiilor de 
interpretare” și justifică faptul că motivul 
pentru care interpreții care lucrează cu 
copii și adulți surzi, indiferent dacă sunt 
vulnerabili, este de a respecta 
comportamentul lor pentru protecția 
surzilor și interpreților. Se pare că există 
unele discrepanțe cu privire la faptul că 
interpreții LSR respectă codul etic furnizat 
de autoritatea națională. 

În ceea ce privește supravegherea, toți 
interpreții BSL și LSR cuprinși în studiu nu 
sunt supravegheați de agențiile sau 
organizațiile lor, deoarece sunt interpreți 
complet calificați. În general, interpreților 
stagiari (TSLI) din Regatul Unit li se cere 
să fie supuși supervizorilor calificați 
pentru feedback constructiv legat de 
practica lor de interpretare (Remark, 
2019).  

Pentru a rezuma, este vital ca interpretul 
să continue să aplice bune practici după 
instruirea lor; trebuie realizate 
workshopuri, supravegheri frecvente, 
sesiuni de CPD etc. Aceasta este pentru a 
se asigura că interpreții și profesorii / 
lectorii, inclusiv studenții surzi, pot evalua 
orice problemă de limbă sau de traducere 
care ar fi apărut în sesiune și să identifice 
orice îmbunătățiri care trebuie făcute 
înainte de sesiunea consecutivă (Gutman, 
2002). 

 În general, impactul unui interpret într-
un cadru educațional este vital, deoarece 
face posibilă comunicarea între elevii / 
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studenții surzi, profesori, tutori, profesori 
și alți profesioniști. 

Concluzie 
Datele studiului de față care a analizat 
interpretarea educațională în limba 
semnelor din perspectivă pragmatică au 
reprezentat o îmbinare de perspective, 
valori și înțelesuri personale, cu alte 
cuvinte, teorii implicite ale participanților 
privind interpretarea. Integrarea lor a 
permis conturarea unui profil al 
interpretului educațional care furnizează 
un cadru explicativ pentru aspectele 
pragmatice implicate în interpretare. 
Acest cadru explicativ este alcătuit din 
temele analizate și subliniază diversele 
fațete emergente ale interpretării pentru 
copiii și adulții cu dizabilități auditive.  
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Vocea în contextul gravidității 

Iulia ȘCHIOPU1 

Abstract 

This paper wants to briefly review the available research on voice changes during pregnancy, 
to point out reasons why these changes could be subscribed to a voice disorder pathology 
and the need for these patients to be taken in charge with a suitable therapeutic approach. 
The available research literature looks mainly into identifying and exposing evidence of 
symptoms and signs against the presence of voice disorder in pregnant women and focuses 
poorly on proposing a therapeutic approach for the identified voice disorder within the 
context of pregnancy. This period of altered physiology and anatomic changes within the 
body of a pregnant woman is limited and transitory, most of times with no permanent 
visible impact on voice. However, pregnant women may benefit of not only being informed 
and aware about this disorder, but also counseling or therapy with the purpose of managing 
their voice in an optimal way, so that they avoid possible permanent phonotrauma. 

Keywords: pregnancy – speaking voice – evaluation – therapeutic intervention – 
phonotrauma 

Delimitarea/circumscrierea temei 
Din momentul concepției și până la 
naștere corpul femeii suferă modificări 
semnificative atât la nivel fiziologic cât și 
metabolic și anatomic. Unele schimbări 
pot dura chiar și după naștere (Pisanski, 
2018) cât și pe perioada alăptării (Emerich, 
2001a).  

Aceste schimbări, influențate de 
modificările la nivel hormonal cât și de 
modificările anatomice ale corpului, 
afectează procesul fonator. Un exemplu de 
astfel de modificări sunt cele de la nivelul 
mobilității corzilor vocale și al adducției 
glotale (presiune ridicată la nivel 
subglotal) (Martins Baptista Lã, Sundberg, 
2010). Laringele este direct influențat de 
variațiile la nivelul hormonilor sexuali: 
estrogenul respectiv progesteronul. 
Uneori sarcina poate produce și 
androgeni, testosteron, caz în care vocea 
este alterată permanent (Emerich, 2001b).  

Repercusiunile acestor alterări sunt 
resimțite puternic cu precădere de către 
femeile care activează în domenii unde 
vocea este utilizată ca instrument de 
profesie (cântărețele și profesoarele, 
antrenoarele etc.). Totuși, orice femeie 
care trece prin perioada de sarcină ar 
trebui să fie informată de aceste 
modificări, apărute și la nivelul vocii, 
pentru a garanta cel puțin șansa adoptării 
unui stil de viață igienic din punct de 
vedere vocal. Programe de sensibilizare 
care să vizeze ca public țintă și asociațiile 
de planning familial și mediul medical 
(medic de familie, medici specialiști 
ginecolog sau obstetrician-ginecolog, 
moașă etc.) ar fi util de dezvoltat de către 
terapeuții limbajului cu orientare spre 
terapia tulburărilor de voce, pentru a 
asigura șansa menționată mai sus.  

Specificul simptomatologiei 
Pentru a înțelege atributele vocii în timpul 
perioadei de sarcină este utilă o detaliere 
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succintă a modificărilor la nivel anatomic 
și funcțional. 

În sarcină, cu precădere în ultimul 
trimestru, corpul femeii „se deformează” 
vizibil anatomic.  

Aparatul fono-articulator este puternic 
impactat de starea de graviditate atât la 
nivel de cavități sublaringale (traheea, 
bronhiile, plămânii, diafragma, 
musculatura intercostală, musculatura 
toracică), cât și la nivel de cavități 
supralaringale (faringe, cavitate bucală, 
cavitate nazală). Tractul respirator este 
afectat atât la nivel inferior cât și la nivel 
superior.  

La nivel inferior, presiunea exercitată de 
către uterul gravid pe diafragmă cât și 
modificările la nivelul mușchilor 
abdominali implicați în respirație pot să 
afecteze postura și capacitatea de 
respirație. Schimbările anatomo-mecanice 
din perioada gravidității cu impact asupra 
tractului respirator inferior sunt legate și 
de reconfigurarea cutiei toracice care se 
întâmplă cu mult înainte ca uterul gravid 
sa pună presiune pe aceasta. Unghiul 
subcostal crește de la o deschidere de 68° 
la 103 în timp ce diametrul transversal al 
pieptului se mărește cu 2 cm, iar 
circumferința pieptului crește cu 5 – 7 cm 
(Hamdan, Mahfoud, Sibai, Seoud, 2009). 
Vocea poate suna „greoaie” și poate fi 
resimțită ca fiind greu de „suportat”, prin 
urmare profesioniștii vocali pot apela la 
strategii de diminuare a acestor efecte 
suprasolicitând mușchii gâtului, capului, 
obrajilor și limbii (Martins Baptista Lã, 
Sundberg, 2010). Sloane atribuie ca și 
cauză principală bolilor profesionale de 
voce (răgușeală și disfonie) folosirea unei 
strategii greșite de intensificare a vocii, 
aceea de a crește presiunea la nivelul 

corzilor vocale, fără a utiliza drept suport 
creșterea volumului de aer respirator, 
expulzat din plămâni (Bodea Hațegan, 
2013, p.10). Ori în contextul gravidității, cu 
precădere în ultimul trimestru de sarcină, 
uterul gravid diminuează considerabil 
posibilitatea creșterii volumului de aer 
respirator, ceea ce induce o presiune 
crescută la nivel de corzi vocale pentru a 
asigura calitatea actul comunicațional.  

La nivel superior obstrucția nazală este un 
rezultat al rinitei indusă de sarcină care 
presupune creșterea volumului 
mucusului. Această rinită angrenată cu 
efectele directe ale estrogenului și 
progesteronului asupra mucoasei nazale 
(care cauzează o creștere în vascularizarea 
mucoasei nazale și apariția edemului 
mucoasei) (Bhagat, Chowdhary, Verma, 
Jyotsana, 2006) pot duce la situații în care 
femeia gravidă respiră pe gură și nu pe nas. 
Respiratul pe gură duce la o uscare a 
mucoasei superficiale ale corzilor vocale 
rezultând într-un efort fonator crescut. 
Unele cercetări arată că un timp de 15 
minute de respirație pe gură duce nu doar 
la o deshidratare superficială la nivel de 
corzi vocale, ci și la nivel de trahee și 
bronhii. Prin urmare, respiratul pe gura, 
apărut în urma congestiei nazale 
determinată de rinita de graviditate, 
rezultă în simptomul de voce obosită 
(Hamdan, et al., 2009, p. 491 - 492). 
Cavitatea nazală are o funcție rezonatoare 
în actul vorbirii, iar afectări la nivelul 
acesteia poate induce o diminuare a 
calității vocii.  

Presiunea exercitată pe stomac de către 
uterul gravid – presiune care asociată cu 
un tonus scăzut al sfincterului esofagian 
inferior (cauzat de nivelul ridicat de 
progesteron și estrogen) – provoacă 
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refluxul gastroesofagian (Bhagat, 
Chowdhary, Verma, Jyotsana, 2006). 
Acesta poate urca până la nivelul laringelui 
și chiar al faringelui provocând iritație, 
regurgitație, tuse, răgușeală, laringită, 
faringită. Mai mult, în contexte unde 
vocea este folosită ca și instrument 
profesional, acest reflux gastric poate 
atrage după sine comportamente 
compensatorii care promovează tensiunea 
la nivelul gâtului, cefei/capului, obraji și 
nivelul rădăcinii limbii. Aceste 
comportamente compensatorii 
angrenează o creștere a efortul depus în 
actul fonației, care poate culmina în 
lezarea corzilor vocale și producerea 
fonotraumatismului (Emerich, 2001a). 

Vascularizația crescută din timpul sarcinii 
poate determina leziuni traumatice la 
nivelul laringelui care pot fi agravate de 
suprasolicitarea vocii, folosirea incorectă a 
acesteia sau încordarea excesivă. 

Nivelurile ridicate de hormoni sexuali au 
un impact considerabil în modificările 
fiziologice și metabolice din perioada 
gravidității.  

Prin examen videoscopic s-au putut 
observa modificările survenite la nivelul 
corzilor vocale. S-a putut observa prezența 
microhemoragiilor submucoaselor 
corzilor vocale, roșeață și inflamare. 
Inflamarea corzilor vocale duce la o 
modificare de masă a acestora, devenind 
mai grele și schimbând astfel modul lor de 
vibrare. Acestea sunt simptomele unei 
condiții numite „Laryngopathia 
gravidarum”. Consecințele observate 
asupra vocii sunt o voce „înmuiată”, 
răgușeală și o diminuare a intervalului de 
frecvență (Ghaemi, et al., 2018). Lã și 
Sundberg au descoperit că în ultimul 
semestru de sarcină mobilitatea corzilor 

vocale este redusă din cauza nivelurilor 
crescute de estrogen și progesteron. 
Nivelurile crescute de hormoni sexuali 
sunt asociate cu modificări în țesutul 
corzilor vocale: estrogenul produce o 
îngroșare al epiteliului corzilor vocale, iar 
progesteronul datorită schimbărilor 
provocate la nivel de corzi vocale induce 
uscăciune și face ca țesutul să fie mai 
„lipicios” (Ghaemi, et al., 2018, pg. 1). Din 
nou, femeile care folosesc vocea ca și 
instrument profesional pot avea tendința 
de a utiliza comportamentele 
compensatorii menționate mai sus pentru 
a asigura calitatea fonației și a comunicării 
cerute de contextul în care activează.  

Acest dereglaj hormonal poate duce și la o 
creștere a nivelului de absorbție a apei în 
spațiul Reinke, rezultând în apariția 
edemului la nivelul corzilor vocale având 
ca și consecințe aperiodicitatea vocii 
(sustenabilitatea), scăderea frecventei 
fundamentale și schimbări necontrolate în 
timbru. De asemenea poate induce o 
mobilitate redusă a corzilor vocale 
(Martins Baptista Lã, Sundberg, 2010). 

Trompa lui Eustache – în timpul sarcinii se 
poate observa obstrucția canalului care în 
cazuri severe poate duce la otita seroasă. 
În cazul acestei condiții persoana acuză o 
senzație de ureche înfundată cu percepția 
„înăbușită” a stimulilor auditivi, sau mai 
poate acuza o senzație de pocnet în 
ureche. Persoana poate ridica vocea în 
comunicare. O altă condiție observată este 
patulous care duce la o senzație de 
autofonie și de vâjâială în urechi, în 
sincron cu respirația și care se accentuează 
în poziție verticală sau când se fac exerciții 
fizice. Aceste condiții ar fi asociate cu 
edemul la nivelul mucoasei (Bhagat, 
Chowdhary, Verma, Jyotsana, 2006).  
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Paralizia facială (Bell’s Palsy)– poate fi 
datorată unui edem la nivelul nervului 
facial și al țesutului ce-l înconjoară care 
compresează nervul și o ischemie a 
canalului falopian. O altă ipoteză pentru 
această condiție este una de natură virală. 
Imunosupresia gestațională indusă de 
nivelul ridicat de cortizon ar reactivă un 
virus herpes latent (Bhagat, Chowdhary, 
Verma, Jyotsana, 2006). Parte afectată a 
feței „cade”. Ochiul nu se mai închide 
complet ceea ce provoacă o uscăciune a 
ochiului, iar colțul gurii nu se mai închide 
cum trebuie. Poate provoca imprecizie 
până la dificultăți articulatorii precum și 
de rezonanță (Emerich, 2001a). 

Manifestări orale – salivare excesivă care 
poate cauza macerarea țesutului cavității 
bucale. O altă manifestare orală sunt 
gingivitele. În literatura de specialitate au 
fost identificate 5 subclase de gingivite în 
funcție de gravitatea lor, etalându-se de la 
o simplă sângerare gingivală la tumori 
gingivale. Spațiul cavității bucale este unul 
cu funcție rezonatorie și articulatorie, iar 
modificări ale acesteia induc o alterare a 
calității vocii și a calității articulației 
(Hansen, Sobol, Abelson, 1986). 

Oboseala și stresul specifice stării de 
graviditate poate avea repercusiuni asupra 
vocii. 

Din tabloul simptomatologic relatat mai 
sus se desprinde cu ușurință concluzia că 
femeile gravide prezintă risc ridicat de a 
dezvolta tulburări de voce. Le Huche 
(Perrière, Révis, Giovanni, 2017, p. 5 – 7) 
propune o tipologie a comportamentelor 
fonatorii care ia în considerare atât 
intenția de comunicare cât și mecanismele 
respiratorii și articulatorii. Astfel descrie 
trei tipuri de comportamente fonatorii: 
vocea de conversație, vocea proiectată sau 

de implicare și vocea suprasolicitată sau de 
insistență. 

Vocea conversațională simplă: e 
comportamentul cel mai economic în 
energie (de exemplu: orice conversație 
banală) – subiectul nu angrenează nicio 
energie în mod special. Nici pe plan 
respirator nu se observă vreo strategie de 
anticipare. Volumul sonor este în general 
slab, articulația minimala. 

Vocea proiectată: subiectul are intenția să 
comunice în mod observabil (de exemplu: 
un șef de șantier care dă ordine 
muncitorilor să se reapuce de treabă după 
pauza de prânz). Se observă o strategie de 
pregătire a aparatului vocal, modificarea 
posturii – buna funcționare a diafragmei și 
aparatului respirator. Privirea este fixată 
înspre interlocutor, îi permite să evalueze 
distanta foarte bine pentru a își adapta 
volumul. Volumul și înălțimea sunetului 
sunt mai înalte decât la vocea 
conversațională. 

Vocea de insistență – este folosita atunci 
când strategia de folosire a vocii proiectate 
întâmpină probleme, de obicei când 
subiectul trebuie să se adapteze rapid la o 
situație urgenta, daca audienta sau 
subiectul este anxiogen sau se întâmpină 
oboseala la nivel vocal. Apar tensiuni la 
nivel muscular (abdominali și toracici) și 
subiectul va face apel la mușchii 
inspiratori și expiratori. O astfel de 
mecanică implică tensiuni pe laringe și la 
nivel cervical. Va exista o lipsă de aer 
pulmonar datorată blocării relative a 
respirației abdominale, atunci când corpul 
ar avea nevoie de ea pentru a produce 
sunetul. Prin urmare subiectul va 
contracta și mai tare mușchii expiratori, 
creând un cerc vicios. Apar modificări 
posturale globale – o proiecție în față a 
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corpului – și se observa o tensiune mai 
mare pe partea anterioară a corzilor 
vocale. Acest lucru nu este o problemă în 
sine atâta vreme cât nu se întâmplă pe o 
perioadă îndelungată. E necesar să existe 
un echilibru între intensitatea vocală 
produsă și gestionarea tehnică a 
aparatului vocal de către cel care vorbește. 
Pe de altă parte e necesar un echilibru 
între perioadele de activitate vocala și 
perioadele de repaos. Daca acest echilibru 
nu este respectat, subiectul își supune 
aparatul fonatoriu la presiune. 

Comportament și forțare vocala  
Acest supra-regim apare în câteva situații 
clinice: o laringită agravata eventual de 
tabagism sau o malformație congenitală 
microscopică a corzilor vocale care nu este 
observată. Există și contexte legate de 
profesie în care astfel de forțare este 
întâlnită.  

Există situații în care subiectul trebuie să 
facă un efort vocal pentru a emite sunete 
(de exemplu când se adresează într-un 
amfiteatru și interlocutorul e departe). 
Subiectul crește producția de energie care 
e transformata în sunet, dar își controlează 
efortul muscular și face o pauza după. 
Foarte asemănătoare este accentuarea 
unor parți din propoziție pentru a 
evidenția un anumit lucru.  

Forțarea vocală indică situațiile în care 
subiectul nu reușește să gestioneze acest 
efort. Există ideea de surmenaj vocal și de 
ineficiență vocală. Surmenajul vocal este 
situația cea mai simplă, în care subiectul, 
din motive socio-profesionale, nu face 
pauzele necesare. Ineficiența vocală este o 
situație mai complexă dată de faptul că 
subiectul își folosește incorect sau 
ineficient vocea. Se întâmplă atunci când 

subiectul folosește o voce de insistență 
atunci când nu e cazul, sau când nu ține 
cont de semnale de alertă și de oboseală. 
Disfuncțiile vocale corespund cel mai des 
unei forțări vocale permanente (Perrière, 
Révis, Giovanni, 2017, p. 7 – 8).  

Fonotrauma  
Este considerat că traumatismele țesutului 
corzilor vocale sunt responsabile de 
leziunile de natură disfuncțională precum 
noduli și leziuni asimilate sau polipi. 
Mecanismul subadiacent acestora este 
forțarea vocală sau hiperfuncția vocală. 
Hiperfuncția vocală se consideră a fi 
rezultatul unei gestionări incorecte a 
creșteri tensiunii de la nivelul mușchilor 
laringelui simultană unei creșteri a 
presiunii subglotice. Creșterea tensiunii 
musculare și absența controlului cresc 
rigiditatea corzilor vocale și sunt 
responsabile de o scurgere sub forma unei 
pierderi de aer la nivelul posterior al 
membranei glotei (fantă glotică 
posterioară). În scopul producerii vocii în 
ciuda acestei pierderi, presiunia glotică 
este crescută ceea ce duce la o creștere a 
forțelor de coliziune între cele două corzi 
vocale și a forțelor de aspirare ale 
mucoasei corelate efectului Bernoulli. Însă 
inflamarea locală produsă de aceste 
coliziuni și aceste fenomene de retro-
aspirare determină o și mai dificilă 
închidere la nivelul membranei glotice, 
provocând fenomene de turbulență 
aeriană la nivelul glotei. Rezultatul este o 
voce slabă care poate la rândul ei să 
cauzeze o creștere compensatorie a 
presiunii subglotice și să agraveze 
intensitatea coleziunii la nivelul corzilor 
vocale, formând astfel un cerc vicios care 
rezultă în traumatism vocal sau 
phonotraumă. 
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Sindromul de oboseală vocală al lui 
Koufman corespunde tensionării în exces 
a mușchilor gâtului și unui control 
deficitar al fluxului de aer fonator, 
conducând la o voce gravă și stinsă (low-
pitched voice). Printre mecanismele 
presupuse ale vocii obosite trebuie 
menționate oboseala de la nivelul 
mușchilor laringali și ai mușchilor 
respiratori (Perrière, Révis, Giovanni, 2017, 
p. 13 – 14)  

Descrierea făcută de La Huche pentru 
vocea de insistență și comportamentul de 
forțare vocală care pot duce la fonotraună, 
poate fi asociată vocii în contextul 
gravidității. Schimbările anatomice și 
fiziologice specifice stării de graviditate 
impun o folosire neadecvată a aparatului 
fono-articulator. Riscul de fonotraumă în 
contextul gravidității este unui crescut și 
susținut de schimbările anatomice și 
fiziologice prin care trece femeia gravidă, 
cu precădere în ultimul semestru de 
sarcină. Atributele cele mai frecvente 
asociate vocii în contextul gravidității sunt 
vocea răgușită, obosită, slabă, disconfort la 
nivelul gâtului și înălțimea scăzută a vocii. 
Parametrii vocii, înălțimea, intensitatea, 
flexibilitatea, calitatea și sustenabilitatea 
sunt afectați într-o mai mică sau mai mare 
măsură din cauza specificului stării de 
graviditate.  

Direcții de evaluare 
Evaluările aplicate în literatura de 
specialitate au ca scop principal punerea 
în lumină a prezenței simptomelor 
specifice tulburărilor de voce, simptome 
care au ca bază favorabilă de dezvoltare 
schimbările anatomice și funcționale 
survenite în timpul gravidității. Literatura 
nu evocă evaluarea tulburărilor de voce în 
contextul gravidității, cu intenție de 

proiectare a unei intervenții terapeutice. 
În lucrarea de față, evaluarea propusă are 
ca scop designul unui plan de intervenție 
terapeutică cât și sensibilizarea și 
informarea publicului vizat, de riscul 
crescut la care este expus în dezvoltarea 
unei tulburări de voce, astfel, 
conștientizarea produsă să pună în 
mișcare în subiect, atitudini și 
comportamente care să evite surmenajul 
vocal și posibile afecțiuni din sfera 
tulburărilor de voce cu impact prelungit 
sau chiar permanent. 

Scala pentru disconfortul tractului vocal 
(VDT) 
Această scală a fost dezvoltată de 
Woznicka et al. în contextul tulburărilor 
fonatorii funcționale. Instrumentul ia în 
considerare două perspective: frecvența 
tulburărilor vocale enumerate și 
severitatea acestora. Simptomele evaluate, 
pe o scală de 0 la 6, sunt senzațiile la 
nivelul gâtului: de arsură, de 
strângere/constricție, de uscăciune, de 
durere, de gâdilare, de inflamare, de 
iritare, de nod în gât (Bodea Hațegan, 2013, 
p. 42 – 43). 

Scala GRBAS 
Această scală a fost elaborată de Societatea 
Japoneză a Logopezilor și Foniatrilor și 
delimitează tulburările de voce pe baza a 5 
parametrii: nivelul răgușelii, duritatea 
vocii (rezultantă a vibrării cu 
neregularitate a corzilor vocale), gradul de 
pierdere a aerului (conduce la vocea 
suflată), vocea slabă sau șoptită, vocea 
tensionată (rezultat al unei hiperfuncții a 
corzilor vocale). Nivelul de intensitate al 
fiecărui parametru este evaluat de către 
subiect pe o scala de la 0 la 3, unde 0 
înseamnă voce funcțională, 1 înseamnă 
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tulburări ușoare, 2 înseamnă tulburări 
moderate iar 3 înseamnă tulburări severe 
(Bodea Hațegan, 2013, p. 43). 

Indexul de simptome de reflux (RSI) 

 Instrumentul a fost validat de 
Belafsky, P.C.; Postma, G.N.; Koufman, J.A. 
(2002). Autorii indexului au identificat că 
refluxul laringo-faringian este recurent în 
până 50% dintre cazurile de pacienți cu 
tulburări de voce. Indexul se compune din 
9 itemi și evaluează pe o scală de la 0 la 5 
(unde 0 înseamnă absența problemelor și 
5 înseamnă prezența unei probleme 
serioase) severitatea refluxului laringo-
faringian. Semnele refluxului sunt: 
răgușala, oboseala vocală, raclajul sau 
curățarea excesivă a gâtului, tusea cronică, 
mucus faringian și scurgeri postnazale în 
exces, disfagia (Bodea Hațegan, 2013, 
p.43). 

Chestionarul pentru performanță vocală 
(VPQ) 
Acest chestionar măsoară prin cei 12 itemi 
ai săi simptomele fizice și impactului 
socioeconomic pe care tulburarea de voce 
o are asupra persoanei afectate. Variantele 
de răspuns sunt: „nu, deloc”, „puține 
dificultăți”, „destul de multe dificultăți”, 
„foarte multe dificultăți”, „extrem de 
multe dificultăți” (Bodea Hațegan, 2013, 
p.39 – 40).  

Scala de evaluare a vocii (VRS) 
Această scală a fost elaborată de Gallena în 
anul 2007 și investighează calitatea 
fonației pe șapte parametrii de care vocea 
este dependentă: respirație (cuvinte pe 
expir), intensitate, înălțimea sunetului, 
inflexiunile vocii, calitatea vocii, baza 
articulatorie (focalizarea vocii pe 
orizontală), rezonanța (focalizarea pe 

verticală), rezonanța nazală a vocii. 
Aprecierea fiecărui parametru se face pe o 
scală de la 1 la 7 (Bodea Hațegan, 2013, 
p.45). 

Toate scalele enunțate mai sus în procesul 
de evaluare, pot folosi și ca unelte de 
screening sau de înregistrare a progresului 
ca urmare a derulării terapiei vocale, în 
contextul tulburărilor de voce cauzate de 
hiperfuncție. 

Direcții de intervenție 
Literatura de specialitate nu relatează 
despre intervenția terapeutică asupra 
tulburărilor de voce la femeile gravide. 
Totuși, luând în considerare tabloul 
simptomatologic cât și informațiile legate 
de intervenția și demersul terapeutic din 
contextul tulburărilor de voce, pe care 
comunitatea științifică le pune la 
dispoziție, se poate face un exercițiu de 
proiectare a intervenției terapeutice. 

Terapia indirectă 
Prin tehnicile specifice terapiei indirecte 
se vizează igiena vocii.  

Pacienta este informată cu privire la 
impactul schimbărilor survenite în 
perioada gravidității asupra producerii 
vocii în vederea conștientizării acestui 
impact. Se explică neurofiziologia 
producerii vocii în condiții optime 
punându-se în oglindă cu mecanismele 
activate în producerea vocii în contextul 
gravidității, proces alterat din cauza 
modificărilor, la nivel anatomic, fiziologic 
și hormonal, induse de sarcină. Se explică 
regulile producerii corecte a vocii, 
manipularea mediului înconjurător în 
vederea reducerii zgomotului și a 
posibililor factori agravanți a patologiei 
vocale. Totodată prin această măsură se 
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asigură o calitate mai crescută a mediului 
extern în care vorbitorul se exprimă. O altă 
tehnică specifică acestui tip de terapie este 
conștientizarea persoanei vis-a-vis de 
consecințele suprasolicitării vocii. Se 
subliniază importanța igienei personale cu 
precădere cele care asigură o hidratare a 
mucoaselor faringiene și laringiene (să se 
consume apă plată și să se evite orice 
acțiune care ar duce la uscarea acestor 
mucoase). Se recomandă de asemenea 
evitarea meselor copioase, bogate în 
lipide, condimentelor, consumului de 
băuturi carbogazoase în vederea evitării 
sau reducerii refluxului gastro-esofagian. 
Se recomandă evitarea raclajului gâtului. 
De asemenea se va sublinia importanța 
managementului stresului (Bodea 
Hațegan, 2013, p.31). 

Terapia directă 
Prin terapia directă se urmărește relaxarea 
musculaturii aparatului fono-articulator, 
dar și a musculaturii în general. Pacienta 
este învățată exerciții cu acest scop, 
ținându-se totodată cont de starea de 
graviditate a pacientei (Bodea Hațegan, 
2013, p.32 – 36). 

Se recomandă 

− Exerciții de antrenare a abilităților 
respiratorii. S-a observat în cazul 
femeilor gravide o tendință de a 
dezvolta o respirație claviculară, cert 
indusă și de transformările anatomice 
determinate de sarcină.  

− Exerciții de emitere a sunetelor fără 
efort articulator și fonator. Se 
urmărește de asemenea dezvoltarea 
capacității de modelare a tăriei vocii și 
înălțimii vocii. 

− Exerciții de articulare cu scopul 
eliminării tensiunii musculare. 

− Exerciții de inflexiune ale vocii pentru 
eliminarea sau reducerea atacului 
glotal și al răgușelii.  

− Se pot folosi tehnici precum cea de 
încălzire a vocii (emiterea sunetului 
„m”, a cuvintelor care conțin grupul 
„m” + vocală, a structurilor „m” + alte 
cuvinte. Astfel se asigură antrenarea 
corzilor vocale, eliminarea atacului 
glotic excesiv, pregătirea aparatului 
fono-articulator pentru exprimarea 
structurilor lingvistice complexe 
(Bodea Hațegan, 2013, p.35). 

− O altă tehnică, cea de „căscat – oftat” 
ajută la decontractarea musculară și a 
tuturor componentelor tractului fono-
articulator, scăzând astfel hiperfuncția 
laringelui (Bodea Hațegan, 2013, p.35).  

− O altă tehnică de relaxare a 
musculaturii laringiene și mandibulare, 
care poate fi utilizată este cea a 
„mestecatului” (Bodea Hațegan, 2013, 
p.35 – 36). 

Perspective de cercetare 
Hamdan și al. (2009) au examinat, prin 
intermediul analizelor acustice incluzând 
frecvența fundamentală (F0) și timpul 
maxim de fonație (MPT), indexul de 
turbulență a vocii (VTI) și prevalența 
simptomelor vocale (răgușeală, voce 
obosită și afonia), vocea vorbită a femeilor 
gravide care nu activează ca și cântărețe. 
Măsurătorile prelevate au fost atât în 
timpul sarcinii, cât și după naștere, la 12, 
respectiv 24 de ore de la eveniment. 
Studiul a inclus un grup de 25 de femei 
gravide și un grup de 21 de femei care nu 
erau gravide ca și grup control. Rezultatele 
obținute au arătat existența unor diferențe 
nesemnificative în incidența simptomelor 
vocale la femeile gravide versus grupul 
control. Însă, prezența vocii obosite a fost 
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mai prevalentă în grupul femeilor gravide. 
Cu privire la parametrii acustici s-a 
înregistrat o scădere semnificativă în MPT 
chiar înainte de naștere. Post-partum, 
MPT a înregistrat o creștere semnificativă. 
De asemenea s-a observat o creștere în F0 
și o descreștere semnificativă în indexul de 
turbulență a vocii. 

Martins Baptista Lã, F., Sundberg, J. (2010) 
au investigat efectele transformărilor 
survenite în perioada gravidității asupra 
vocii cântate în privința mobilității 
corzilor vocale și mișcării glotale de 
adducție. De asemenea au investigat dacă 
efectele gravidității asupra vocii cântate 
sunt perceptibile. Ipoteza pe care au vrut 
să o demonstreze a fost aceea că 
proprietățile biomecanice ale vibrării 
corzilor vocale, prin urmare a vocii, sunt 
afectate pe perioada sarcinii. Au 
demonstrat acest lucru prin intermediul 
unui studiu de caz longitudinal care a 
implicat o persoană cântăreață la nivel 
semi-profesionist de muzică clasică.  

Cassiraga V. L. și al. (2011) au condus un 
studiu care a urmărit să compare 
caracteristicile vocii între femei gravide 
aflate în ultimul trimestru de sarcină și 
femei negravide. Rezultatele studiului 
arată că majoritatea femeilor gravide 
prezintă parametrii anormali în evaluarea 
percepției auditive, o incidență mai 
crescută a prezenței refluxului 
gastroesofagian, prezența predominantă a 
respirației claviculare și o reducere în 
timpul de fonație. Rezultatele studiului 
denotă schimbări în calitatea vocii în 
timpul sarcinii. 

 Într-un studiu longitudinal, derulat 
pe un grup de 20 de femei gravide și unul 
echivalent de femei nongravide care 
oglindesc vârsta femeilor gravide, Pisanski 

K. măsoară și înregistrează valorile 
frecvenței fundamentale (Fo), 5 ani înainte 
de concepție și 5 ani postpartum. 
Rezultatele demonstrează că media, 
intervalul și variația Fo s-a schimbat 
considerabil în cazul mamelor. Vocea 
mamelor a devenit semnificativ mai joasă 
și mai monotonă în primul an postpartum 
comparată cu perioada dinaintea sarcinii 
și cu cea din timpul sarcinii. Deși înălțimea 
vocii mamelor a scăzut o dată cu 
graviditatea după primul an postpartum 
Fo mamelor a ajuns aproape de valorile 
înregistrate înainte de sarcină. Cercetarea 
evidențiază că graviditatea are un efect de 
masculinizare a vocii.  

Concluzii 
Prin urmare dacă vocea umană este un 
fenomen complex care se produce prin 
interacțiunea dintre organele respiratorii, 
fonatorii, cavitățile rezonatorii și organele 
implicate în articularea sunetelor limbii, 
coordonate de sistemul nervos central, 
putem concluziona că în starea de 
graviditate există alterații mai mult sau 
mai puțin semnificative la fiecare dintre 
nivelele sus menționate și care au impact 
direct asupra acestei coordonări foarte 
fine necesară producerii vocii. Acest 
impact se va simți la nivelul tuturor 
parametrilor vocii (înălțime, intensitate, 
flexibilitate, calitate și sustenabilitate).  

Conștientizarea în legătură cu 
fonotraumele posibile este benefică mai 
ales în mediile de lucru în care persoanele 
își supun zilnic vocea la stresori (profesori, 
profesioniști în domeniul scenei). 
Indicațiile de a își gestiona vocea într-un 
mod optim (prin informare și consiliere), 
în cazul în care persoanele sunt și gravide, 
poate să facă diferența în legătura cu 
posibilele fonotraume care pot apărea.  
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Nazalitate vs. nazalizare-de la evaluarea subiectivă, la evaluarea obiectivizată 

Carolina BODEA HAȚEGAN 1 

Abstract 

Nasalance is an important concept in the field of resonance speech disorders as opposed to nasality. It ensures 
the objective measurements of the nasal production, aspect that reduces the value of nasality, for sure an older 
concept than nasalance. This article underlines especially the fact that both nasalance and nasality are two 
dimensions of the same reality, the assessment of resonances and that both of them are in the same time 
important and useful in order to establish a correct diagnosis and to prepare the suitable therapeutic program. 
The dispute nasalance and nasality is solved based on concrete application by using the nasometer and scales 
for measuring nasality. Conclusions support the idea that nasalance and nasality are two facets of the complex 
assessment in case of nasal resonance. 

Keywords: nasalance, nasality, nasometer, voice disorders, functional voice 

Vocea și procesul fonator 
Vocea este un rezultat al unui mecanism 
complex de interacțiune a mai multor 
componente fiziologice și chimice. 
Fonația sau vocea are patru componente 
importante: respiratorul (asigura de 
plămâni, bronhii, trahee), vibratorul 
(laringe și corzi vocale), rezonatorul 
(faringe, cavitate nazală), articulatorul 
(cavitate bucală). Toate aceste patru 
componente sunt coordonate și 
monitorizate de sistemul nervos central 
(SNC). Având în vedere multiplele 
componente și subcomponente ale 
aparatului fono-articulator, se poate întări 
complexitatea întregului proces de 
producere a vocii, dar mai ales importanța 
integrității anatomice și funcționale a 
tuturor cavităților și organelor, pentru ca 
rezultatul să fie unul corespunzător și 
vocea să fie considerată plăcută, adecvată 
(Mureșan, Chirilă, 2015, Anca, 2005). 
Principalul generator de voce este 
laringele, la nivelul acestuia activitatea 
corzilor vocale de vibrare, sub presiunea 
aerului expulzat din plămâni, se constituie 
în ceea ce se numește fonație sau voce. 

Din punct de vedere logopedic vocea se 
suprapune peste vorbire, iar vorbirea 
înseamnă, la modul implicit, și voce. 
Această relație permite decelarea celor 

două procese, mai degrabă din rațiuni 
didactice. Prin urmare, vocea reprezintă o 
componentă extrem de importantă din 
procesul de evaluare și terapie logopedică.  

Vocea umană-caracteristici acustice 
Parametrii vocii 
Caracteristicile de bază ale vocii sunt 
descrise pentru a încadra calitatea vocală, 
ca urmare a procesului de evaluare. Astfel, 
pentru logoped este important să 
delimiteze tipul de voce, caracteristicile 
atacului glotal, specificul rezonanței 
vocale, înălțimea vocii, volumul vocii sau 
intensitatea, dinamica respiratorie care 
antrenează și susține întreg procesul de 
producere a vocii și registrul în care se 
articulează vocea ca spectru de frecvențe 
(Battle, 2012, Woźnicka et al., 2012). 
Desigur că producerea vocii este 
dependentă și de realizarea și controlul 
feedback-ului, ceea ce înseamnă că vocea 
nu este dependentă doar de organele fono-
articulatorii și activitatea acestora, ci și de 
integritatea și funcționalitatea 
analizatorului auditiv.  

Vocea plăcută/funcțională 
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Aronson; Bless, 2009, Bodea Hațegan, 
2013, 2016, Mureșan, Chirilă, 2015 
menționează următoarele criterii pe 
marginea cărora putem stabili dacă vocea 
este funcțională sau prezintă tulburări:  

− calitatea plăcută a vocii (aceasta se 
referă la modul în care este percepută 
vocea de interlocutor, ca urmare a 
stabilității și corectitudinii articulării). 

− înălțimea vocii se refă la frecvențele pe 
care se produce voce și conform acestui 
parametru genul vorbitorului, vârsta 
acestuia, prezența corporală sunt 
indicatori de apreciere a înălțimii vocii; 

− intensitatea vocii se referă la volumul 
vocii, intensitatea corespunzătoare a 
vocii este dependentă de materializarea 
actului comunicațional, de intenția de 
comunicare, de interlocutor și de 
momentul în care se derulează actul 
comunicațional; 

− flexibilitatea voce presupune 
capacitatea de adaptare vocală la 
interlocutor, la nevoia 
comunicațională, la tipul de mesaj ce se 
dorește a fi transmis, înseamnă cu alte 
cuvinte modularea vocii pentru a 
răspunde cerințelor personale în raport 
cu contextul comunicațional; 

− sustenabilitate adecvată presupune 
rezistența vocală la efort, tot în raport 
cu nevoile personale ale vorbitorului. 

Vocea funcțională înseamnă, în fapt, 
abilitatea de a produce voce în raport cu 
statutul profesional, cu genul, vârsta și 
nevoile comunicaționale, fără a atrage 
atenția celor din jur asupra producției 
vocale și fără a fi nevoit să recurgi la alte 
comportamente de susținere a producției 
vocale. 

 

Vocea disfuncțională 
Vocea disfuncțională este tipul de voce 
prin care se atrage atenția asupra 
vorbitorului, întrucât calitatea vocii nu 
corespunde particularităților: 

−  de vârstă,    
−  de dezvoltare,  
− de gen  
− sociale ale acestuia. 

Se consideră voce disfuncțională, 
important de abordat terapeutic orice 
producere cu efort a vocii sau orice situație 
în care vorbitorul consideră că s-a produs 
o schimbare în vocea proprie sau a apărut 
durerea și disconfortul în producerea de 
voce. Prin urmare, este foarte importantă 
în evaluarea vocii și componenta 
subiectivă, aceasta asigurând, practic, 
măsura calității demersului de intervenție. 

Evaluarea parametrilor vocii 
Direcții în evaluare 
Vorbirea nu e dependentă doar de 
mărimea deschiderii velo-faringiene, ci și 
de cantitatea de aer expulzată pe nas și 
gură. Energia acustică poate fi măsurată cu 
ajutorul nazometrului și rezonometrului. 
Măsurătorile expirului oferă informații nu 
doar despre unda de aer expulzată pe nas 
sau prin cavitatea bucală, ci și despre 
mișcările și sincronizările ce au loc la 
nivelul întregului tract vocal. Astfel, 
caracterul nazal al vocii poate fi dat și 
slaba coordonare a grupelor musculare, 
disfuncția velo-faringiană având implicații 
care cedează greu la intervenția 
terapeutică logopedică. 

Demersul de evaluare este unul complex și 
se delimitează pe mai multe subdiviziuni 
(ASHA, 2020):  
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− date anamnestice și din istoria 
patologiei cu care se confruntă 
(diagnostic, tratament anterior, 
intervenția logopedică, durata acesteia 
și alte aspecte relevante); 

− autoevaluarea (componenta subiectivă 
a tulburării de voce este vizată prin 
acest capitol, anume să se surprindă 
modul în care tulburarea de voce 
conduce la afectarea emoțională, a 
imaginii de sine a eficacității 
comunicaționale). 

− evaluarea componentelor periferice ale 
aparatului fono-articulator (se 
urmărește integritatea organică și 
funcțională a acestora). 

− evaluarea abilităților respiratorii (se 
investighează capacitatea respiratorie, 
coordonarea musculară în vederea 
susținerii unei respirații funcționale, 
tipul de respirație, timpul maxim de 
fonație, sustenabilitatea respirației 
etc.). 

− evaluarea perceptual-auditivă (Aceasta 
este o evaluare subiectivă, bazată pe 
observațiile logopedului. Este 
evaluarea care vizează parametrii vocii, 
calitatea vocală, rezonanța.). 

− evaluarea instrumentală a vocii 
(Aceasta este evaluarea obiectivă și se 
bazează pe informațiile pe care 
aparatura medicală le poate furniza. Se 
poate investiga imagistic laringele prin 
videolaringoscopie sau 
videolaringostroboscopie, se poate 
realiza o evaluare acustică a producției 
vocale prin înregistrarea frecvenței, a 
intensității, a înălțimii vocii și se poate 
realiza o evaluare aerodinamică, prin 
care se stabilește proporția dintre 
energia acustică eliminată l anvel vocal 
și cea eliminată la nivel nazal, cu 
ajutorul nazometrului.) 

Evaluarea aerodinamică 
Evaluarea aerodinamică este cea care 
facilitează stabilirea gradului rezonanței 
nazale. Prin urmare o vom detalia, având 
în vedere mijloacele tehnice de care 
dispunem. Nazalizarea este un semn al 
vocii disfuncționale. Aceasta se referă și 
implică, în mod direct, măsurarea funcției 
velofaringiene.  

Nazalizarea poate fi definită ca proporția 
dintre amplitudinea energiei acustice de la 
nivelul nazal și amplitudinea energiei 
acustice de la nivel bucal. Prin urmare, 
măsurarea nazalizării ar trebui să se 
realizeze cu ajutorul unui instrumentar 
precis, care să permită colectarea de 
informații clare, măsurabile, bine 
cuantificate. În termeni matematici, de 
formulă care să surprindă nevoia de 
obiectivizare, nazalizarea este: 

Nazalizarea= 𝐴𝐴𝐴𝐴
𝐴𝐴𝐴𝐴+𝐴𝐴𝐴𝐴

 100  

An= Amplitudinea energiei acustice de la 
nivel nazal 

Ab=Amplitudinea energiei acustice de la 
nivel bucal 

Prin urmare, nazalizarea se exprimă 
procentual, iar cuantificarea poate oferi 
părintelui, aparținătorului, celui care se 
confruntă cu nazalizarea (copil sau adult) 
o măsură de raportare la deficitul cu care 
se confruntă.  

În terapia tulburărilor rezonatorii, 
percepția subiectivă este de foarte multe 
ori singura măsură a întregului demers. 
Părintele subliniază un nivel crescut al 
nazalizării, de cele mai multe ori, nivel pe 
care îl exprimă în termenii: „vorbirea 
copilului nu este clară”, „greu reușesc cei 
din jur să înțeleagă ce spune, deși el 
pronunță bine sunetele”, „suflul nazal este 
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mai puternic decât sunetele pronunțată, 
acestea fiind parcă șterse”, „chiar dacă am 
realizat intervenții chirurgicale multiple, 
vorbirea copilului surprinde prezența unui 
defect”, „mi-aș dori ca atunci când 
vorbește copilul, interlocutorul să nu 
ajungă să se gândească ce problemă o fi 
având de vorbire”. 

Această componentă subiectivă, deși 
poate fi măsura cea mai pertinentă a 
valorii demersului terapeutic, nu ajută 
totuși întotdeauna părintele, și nici 
terapeutul să stabilească aspectele 
cantitative necesare în vederea asigurării 
unei îmbunătățiri optime a vorbirii și vocii 
copilului. 

 Având în vedere această situație, a apărut 
nevoia de a distinge între componenta 
subiectivă și cea obiectivă, cu privire la 
deperdiția nazală și caracterul nazal al 
vocii. 

Nazalizare (Nasalance) vs Nazalitate 
(Nasality) 
Termenul de nazalizare (nasalance) ca 
opus al termenului nazalitate (nasality) a 
fost introdus de Fletcher et al. (1974) în 
studiul condus pe 36 de pacienți protezați 
(care prezentau deficite palatofaringiene). 
Termenul nazalizare surprinde tocmai 
relevanța obiectivă a nivelului energiei 
acustice nazale, prin raportare la cea 
bucală, excluzându-se astfel 
subiectivismul evaluării bazate pe 
percepția auditivă a examinatorului. 

Au apărut astfel, instrumentele, aparatele 
care asigură măsurarea acestei 
amplitudini a energiei acustice separând 
zona bucală de cea nazală. Un astfel de 
instrument este nazometrul. Acesta 
permite o măsurare în timp real a expulziei 

nazale, fiind considerată o metodă 
eficientă de biofeedback. 

Se recomandă spre a fi utilizat de către: 

− Medici; 
− Logopezi; 
− Profesori de limbi străine și limba 

maternă; 
− Cântăreți. 

Nazometrul are o crescută utilitate și 
eficiență în demersul terapeutic logopedic, 
dar și în cel medical, educațional și 
muzical deoarece: 

Asigură un demers de evaluare 
obiectivizat; 

Asigură terapia bazată pe dovezi științifice 
(evidence-based therapy); 

Corelează cu datele colectate în urma 
evaluărilor peceptuale (pe baza scalelor de 
dezvoltare); 

Asigură materializarea obiectivelor 
terapeutice și măsurarea atingerii lor. 

Poate asigura stabilirea unor așteptări 
realiste din partea beneficiarului și 
aparținătorilor. 

Nazometrul permite declararea mai 
multor indicatori oferiți în urma derulării 
măsurătorilor. Acești indicatori sunt: 

− Indexul de Nazalizare; 
− Amplitudinea spectrului; 
− Intensitatea sunetelor; 
− Fundamentala vocii; 
− Formanții vocali; 
− Înălțimea vocii. 
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Funcțiile și aplicațiile practice ale 
nazometrului 
Funcție diagnostică 
Nazometrul permite stabilirea obiectivă a 
gradului de nazalizare, sub formă 
procentuală, ceea ce facilitează 
diagnosticarea corectă și proiectarea 
demersului terapeutic în consecință. 

Funcție terapeutică 
Proiectarea unui demers de intervenție se 
poate realiza pornind de la rezultatele 
obținute prin utilizarea evaluării 
instrumentale a nazalizării. De asemenea, 
pe întreaga perioadă a derulării 
programului terapeutic propus se poate 
utiliza nazometrul cu funcție de 
monitorizare a demersului terapeutic. 

 

Alte funcționalități ale nazometrului. 
Varianta instrumentală Nasal View are și 
următoarele funcționalități: 

−  de a compara modelul înregistrat cu 
un alt model; 

− de a selecta o secvență anume pentru 
analiză; 

− de a printa spectogramele rezultate; 
− de a înregistra și arhiva materialul; 
− de a crește intensitatea înregistrării. 

Datele sunt certificate de cercetări 
conduse de: Fletcher (1972, 1974); 
Franbanks, (1960); Hilman et al., (1989); 
Huber et al. (2004), Zraick, Smith-Olinde, 
Shotts, (2012).  

În imaginea de mai jos, putem ilustra un 
model de output al nazometrului DR. 
VOICE produs și comercializat de firma 
Tiger DRS, Inc 

Fig. 
1. Reprezentarea spectrală cu ajutorul nazometrului a propoziției ”Ciocolata este gustoasă”. 
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Fig. 2. Reprezentarea amplitudinii cu ajutorul nazometrului a propoziției ”Ciocolata este 

gustoasă”. 

 
Fig. 3. Reprezentarea oscilantă a amplitudinii, cu ajutorul nazometrului a propoziției  

”Ciocolata este gustoasă”. 

 
Fig. 4. Reprezentarea concentrării energiei acustice nazale cu ajutorul 

nazometrului a propoziției ”Ciocolata este gustoasă” (pronunția nu este 
afectată de nazalizare). 
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Fig. 5. Reprezentarea sub formă pulsatilă, cu ajutorul nazometrului a propoziției ”Ciocolata 

este gustoasă”. 

 

Reprezentările imagistice realizate cu 
ajutorul nazometrului evidențiază 
particularitățile de pronunție ale 
propoziției „Ciocolata este gustoasă”, de 
către un vorbitor adult (37 ani) care nu 
prezintă un nivel de nazalizare care să 
implice scăderea nivelului inteligibilității 
vorbirii și limitări de natură socio-
profesională, totuși timbrul său vocal este 
unul mai gutural și cavernos, cu evident 
caracter nazal. Prezența în cabinetul 
logopedului o are deoarece este întrebat 
constant, atât atunci când vorbește direct 
cu interlocutorul, dar mai ales când 
vorbește la telefon dacă este răcit sau 
răgușit, observații și întrebări care îl 
deranjează.  

Având în vedere că în propoziția 
„Ciocolata este gustoasă”, nu apar sunete 
nazale, este important de subliniat 
deperdiția nazală, chiar dacă amplitudinea 
energiei acustice nazale e mai mică, decât 
a celei bucale.  

În același timp, o astfel de reprezentare a 
energiei acustice surprinde faptul că chiar 
și atunci când nu rostim sunete nazale și 
persoana evaluată nu prezintă tulburări de 
voce, spectrul vorbirii este marcat de un 
ușor caracter nazal, ca urmare a 
permeabilității țesuturilor orale și nazale 
și a faptului că funcția rezonatorie a 
cavității nazale este materializabilă, într-o 
mai mică măsură, chiar și în pronunția 
sunetelor orale, mai ales în fluxul vorbirii, 
când trebuie să coordonăm eficient 
inspirul și expirul.  

S-a recurs la aceste ilustrări, în care 
nazometrul este utilizat pentru a 
înregistra vorbirea unei persoane adulte 
cu tulburări de voce, pentru a se sublinia 
importanța combinării evaluării obiective, 
cu evaluarea subiectivă în vederea 
surprinderii specificului și implicațiilor 
nazalizării asupra abilităților 
comunicaționale, sociale, dar mai ales 
asupra componentei emoționale a 
vorbitorului. Nazalizarea și nazalitatea 
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sunt astfel două concepte care se 
împletesc, în vederea delimitării tabloului 
patologic cu care se confruntă vorbitorul 
care prezintă tulburări de voce de tip 
rezonatoriu, aspect subliniat și de studiile 
lui Sweeney și Sell, (2008), precum și ale 
lui Sinko, Gruber, Jagsch et al. (2017). 

 Dincolo de relația pe care, studiul condus 
de Sweeney și Sell (2008) o evidențiază, 
anume că există o corelație între datele 
obținute prin aplicarea grilei de auto-
evaluare a nazalizării și datele obiective 
obținute în urma aplicării unor 
probe/instrumente care țintesc asupra 
nazalizării studiul realizat de Sinko et al. 
(2017) subliniază nevoia clară de a 
combina cele două tipuri de evaluări, 
autorii subliniind că bazându-ne doar pe 
evaluarea cantitativă, obiectivă avem 
multe șanse să greșim în interpretarea 
datelor. 

Astfel, datele celor două studii, date pe 
care le considerăm extrem de valoroase 
indică validitatea utilizării unei astfel de 
probe, în demersul de evaluare, în 
contextul patologic al rinolaliei cu 
hipernazalizare. 

Dintre modalitățile subiective pe care 
literatura de specialitate le propune 
pentru evaluarea nazalizării, scalele, 
respectiv grilele de autoevaluare sunt 
instrumente pertinent de utilizat, mai ales 
în contextul unei nazalizări întâlnite la 
adult sau chiar și la copil. În cazul copiilor 
grila poate fi completată cu ajutorul 
părintelui și de terapeut, modalitate 
suplimentară de a crește nivelul de 
obiectivizare asupra rezultatelor obținute.  

În continuare propunem o grilă de 
evaluare a nazalizării adaptată după 
Sweeney și Sell (2008), grilă prezentată și 
în Bodea Hațegan, (2013, 2016) 

 

Tabel 1. Grilă de evaluare a modului în care se auto-percepe nazalizarea (adaptată după 
Sweeney și Sell, 2008) 

Hipernazalizare   
0 Absentă  
1.  Prezentă dar acceptabilă  Nu influențează semnificativ 

inteligibilitatea vorbirii 
2.  Ușoară/Moderată Nu sunt acceptate aspectele 

de distorsiune a sunetelor, 
este mai evidentă la nivelul 
vocalelor înalte (articulate pe 
frecvențe înalte) 

3. Moderată Prezentă atât la nivelul 
vocalelor înalte, cât și a 
vocalelor grave. 

4 Moderată/Severă Prezentă la nivelul tuturor 
vocalelor, dar și la nivelul 
anumitor consoane (în raport 
cu fiecare caz în parte, nu 
sunt indicate consoanele 
pentru că situația nu este 
general valabilă). 
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5. Severă Prezentă la nivelul majorității 
vocalelor și consoanelor 
sonore 

Hiponazalizare   
0 Absentă  
1.  Ușoară Prezentă dar acceptabilă. Nu 

influențează semnificativ 
inteligibilitatea vorbirii 

2.  Moderată Toate vocalele au o rezonanță 
mai scăzută. 

3. Severă Toate consoanele nazale sunt 
pronunțate fără rezonanță 
nazală. 

Un alt posibil instrument de tip subiectiv 
poate fi cel propus de Gallena (2007), 
instrument cu ajutorul căruia evaluează 
per global vocea, pe subdimensiunile: 
respirație intensitate, înălțime, calitatea, 
inflexiuni, bază articulatorie, rezonanță. 

Componenta de rezonanță este împărțită 
pe două direcții, rezonanță - proiectarea 
vocii pe verticală și rezonață-calitatea 
sunetelor din punctul de vedere al hipo și 
hipernazalizării. Cotarea se realizează pe o 
scală likert de la 1-7.

Tabel 2. Scală de apreciere a calității vocii-secțiunea rezonanța vocii (după Gallena 2007) 
Rezonanță             1       2        3       4       5       6       7 
(Focalizare verticală)     gât                        adecvată                    nazală 
                      -                         A                      + 
Rezonanță nazală       1       2        3       4       5       6       7 
                     hiponazală                   adecvată                    hipernazală 

 

Vorbitorul a cărei mostră de limbaj a fost 
analizată cu ajutorul nazometrului își 
auto-percepe vorbirea pe această grilă cu 3 
la subcapitolul hipernazalizare și cu 2 la 
subcapitolul hiponazalizare.  

Comparând datele obținute cu ajutorul 
nazometrului, în care nazalizarea este 
prezentă în proporție mare, se poate 
concluziona că deciziile terapeutice și 
direcțiile viitoare de lucru trebuie luate și 
stabilite doar după consultarea subiectivă 
a vorbitorului. Măsurătorile obiective sunt 
foarte importante și valoroase, dar 
dimensiunea subiectivă, în contextul 
tulburării de voce este, deopotrivă, de 

subliniat, mai ales că datele obținute 
converg. 

Evaluarea subiectivă, completată de cea 
obiectivă în acest caz a facilitat 
conștientizarea caracterului nazal al vocii 
vorbitorului cuprins în studiu, precum și 
proiectarea și implementarea planului de 
intervenție corespunzător. 

Concluzii 
Domeniul terapiei tulburărilor de limbaj 
se confruntă cu o mare nevoie de abordare 
bazată pe dovezi științifice, mai ales în 
condițiile actuale, în care terapia 
logopedică derulată online ar trebui să fie 
măsurată și cuantificată într-o manieră 
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mai clară atât pentru terapeut, cât și 
pentru adultul care prezintă tulburări de 
limbaj sau pentru părintele copilului cu 
tulburări de limbaj. Desigur că acest nou 
context pandemic, dar nu numai, 
subliniază și importanța completării 
evaluărilor subiective cu evaluări 
obiective, în vederea surprinderii atât la 
nivel de opinie, cât și cantitativ a 
particularităților vocii, pentru a formula 
un diagnostic cât mai clar și corect și 
pentru a putea proiecta un plan terapeutic 
optim, pertinent prin asigurarea 
biofeedback-ului în timp real și activizarea 
demersului de intervenție. 
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Tulburarea de dezvoltare a coordonării - de la terminologie la 
diagnostic și intervenție. Implicații logopedice

Raluca Nicoleta TRIFU 1 

Abstract 

Developmental coordination disorder DCD is a specific set of impairments correlated with 
gross and fine motor dysfunction, poor motor planning and impaired sensor integration. The 
term is use wildly for this condition, based on the proposed term made by The Diagnostic 
and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM–5), but others terms such as dyspraxia, 
specific motor dysfunction, specific coordination motor dysfunction (ICD – 10) are used and 
preferred in the same time. The article displays the multiple terms used in the literature 
connected with the DCD, the criteria for diagnosis, the implication for education and target 
specific intervention in case of DCD.  

Keywords: developmental coordination disorder, dyspraxia, motor disorder, CAS

Andy reușea de fiecare data să îi 
surprindă pe cei din jurul lui… deși 
poate nu așa cum și-ar fi dorit el sau 
părinții lui. De cele mai multe ori se 
lovea, aparent întâmplător, de câte un 
coleg ca și cum acesta s-ar fi 
poziționat pe direcția lui de mers și 
Andy nu reușea să evite „coliziunea”. 
Nu de puține ori educatorii îi spuneam 
„i-o mai încet”, „nu ești la cross”, dar 
Andy nu părea a se grăbi nicăieri. ….. 
Notițele din toate caietele lui păreau a 
fi scrise toate cu un alfabet aparte, de 
parcă lui i s-ar fi predat hieroglifele și 
cuneiformele, nu alfabetul latin. Iar 
ieșirile la locurile de joacă și în parc se 
sfârșeau, cu mici excepții, cu câte o 
lovitură, fie a lui, fie a colegilor de 
joacă, așa că Andy prefera să citească 
sau să stea pe bancă. Andy a vorbit 
mai târziu decât alți copii, dar cu 
ajutor a reușit să se facă înțeles, de 
cele mai multe ori. Îi plăceau desenele 
și cât se putea să deseneze, dar liniile 
lui uneori luau forme aparte, iar 
„statul în contur” îi era cu totul străin. 
Și toate acestea în pofida faptului că 
era foarte inteligent, jucăuș și un copil 
vesel.  

Andy, asemeni altor copii, după 
multe investigații și rapoarte de 
progres, a fost diagnosticat la vârsta 
de 7 ani cu Tulburare de dezvoltare 
specifica a funcției motorii. Un F82, 
așa cum a indicat neurologul în fișa 
medicală. Un cod pe care părinții și 
profesorii lui Andy urmau să îl 
descifreze. 

Manifestările simptomatologice 
potrivesc cu încadrări diagnostice, 
nosologice, specifice, dar cu nume 
diferite, astfel că diferențierea devine 
uneori dificilă și poate crea confuzie 
atât pentru părinți cât și pentru 
specialiști. Tulburare de dezvoltare 
specifică a funcției motorii, 
tulburarea neurodevelopmentală de 
coordonare, fispraxia, tulburare de 
dezvoltare a coordonări motorii sunt 
printre termenii de specialitate care 
definesc tabloul de manifestări cu 
care și Andy se confrunta. 
Necesitatea înțelegerii tulburării în 
sine are nu doar valențe diagnostice, 
de evaluare, ci mai ales funcționale și 
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de intervenție. Tulburarea de 
dezvoltare a coordonării are 
implicații asupra parcursului de 
dezvoltare al copilului, în planul 
educațional, al limbajului, al 
comunicării și al integrării sociale. 
Vorbirea este un act care presupune 
fine mișcări și o coordonare optimă. 
Ea este o parte componentă a vieții 
noastre zilnice, iar dificultățile din 
vorbire determinate de slaba 
coordonare și de controlul voluntar 
muscular, pot fi în multe cazuri, 
explicate printr-o abordare holistică 
și o integrare a tabloului tulburării de 
dezvoltare a coordonării.  

Delimitări și suprapuneri 
terminologice 
Tulburarea de dezvoltare a 
coordonării - (DCD) este o tulburare 
a abilităților motorii relaționată cu 
etapa de dezvoltare. Un diagnostic de 
tulburare de dezvoltare a coordonării 
sau tulburare neurodevelopmentală 
de dezvoltare (DCD) apare atunci 
când vorbim de o întârziere în 
dezvoltarea abilităților motorii sau 
dificultăți de coordonare a mișcărilor 
care au ca rezultat faptul că un copil 
nu poate îndeplini sarcini comune, 
de zi cu zi. Tulburare de coordonare 
poate să fie una generalizată sau 
specifică, cu afectarea abilitaților 
motorii grosiere sau a abilitaților 
motorii fine.  

Terminologia, dar mai ales 
diagnosticarea se impune prin 
raportarea la tabloul de simptome și 
manifestări, care se prezintă gradual, 
pe măsura dezvoltării. Copii cu DCD 
nu au o afecțiune medicală sau 

neurologică identificabilă, nu putem 
vorbi de o problemă structurală sau 
mecanică observabilă, care să explice 
problemele lor de coordonare. 

Încă din anii 1900, Lipman 
(Liepmann, 1900) propunea trei 
tipuri de manifestări apraxice mai 
exact: (1) apraxia kinetică a 
membrelor – dificultăți în precizia 
mișcărilor fine și rapide a degetelor, 
(2) apraxia ideomotorie - erori în 
producția de mișcări coordonate în 
ciuda funcției motorii, senzoriale, a 
limbajului și a funcției cognitive 
intacte și (3) apraxia ideatică - 
dificultăți în utilizarea obiectelor 
datorate imposibilității de efectuare 
a succesiunii corespunzătoare 
realizării unor acțiunilor. 

Ceva mai târziu, în 1930 (Steinman et 
al., 2010) tulburare este descrisă sub 
aspectul slabei coordonări, utilizat 
fiind termenul cu conotație negativă 
de „persoane neîndemânatice”. Acest 
set de particularități de dezvoltare a 
continuat să fie urmări și 
diagnosticat sub aspectul 
sindromului copilului 
neîndemânatic în 1975 (Gubbay, 
1975), iar în 1995 se încerca stabilirea 
unei distincții între dispraxia de 
dezvoltare și DCD. (Miyahara & 
Möbs, 1995), pentru ca în prezent 
încadrarea diagnostică să se facă cu 
ajutorul mai multor manuale 
statistice. DSM V (APA, 2015) – 
propune diagnosticul de tulburare de 
dezvoltare a coordonării, dar la fel de 
popular este și termenul de dispraxie 
sau dispraxia de dezvoltare. De 
interes pentru o comunitate 
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profesională mai largă, incluzând 
pediatrii, medicii de familie, 
neurologii, terapeuții ocupaționali, 
educatorii și nu în ultimul rând 
terapeuții de limbaj, tulburarea de 
dezvoltare a coordonării constituie 
un tablou simptomatologic complex, 
a cărui denumire este atribuită în 
mod diferențiat, raportat la specificul 
profesional. Deși necesară abordarea 
diferențiată a tabloului, nu de puține 
ori întrepătrunderile terminologice 
și multitudinea de termeni asociați 
acestui tablou pot crea confuzie în 
rândul specialiștilor, dar și a 
părinților care încearcă să găsească 
explicațiile necesare în fața unor 
impuneri de dezvoltare.  

Conform datelor din literatură 
(ASHA, 2007; Blank et al., 2012; 
CanChild, 2020; Knežević, 2019; 
Miyahara & Möbs, 1995; NHS, 2020; 
Tamplain, 2020) există o 
suprapunere terminologică a DCD cu 
alte terminologii, pe palierul 
noțional – conceptual. De altfel 
problematica suprapunerilor
terminologice a fost subliniată și 
într-un articol anterior privind 
problematica abordării dispraxiei în 
România(Hațegan et al., 2016). 

În încercarea de grupare a acestor 
termeni sub forma unei liste de 
termeni cu conotații similare 
amintim: 

−  Ataxia;
−  Apraxia și apraxia de dezvoltare;
−  Apraxia copilăriei;
−  Dispraxia copilăriei;
−  Dispraxie de dezvoltare;
−  Apraxia specifică copilului 

(CAS); 

− Tulburarea specifică de dezvoltare
a funcției motorii;

− Sindromul copilului
neîndemânatic ("clumsy child
syndrome");

− Disfuncție cerebrală minimă;
− Disfuncție perceptuo-motorie.

De asemenea implicațiile tulburării 
de dezvoltare a coordonării asupra 
apraxiei este subliniată de Magen 
Hodge (Hodge, 1998). Autoarea 
privea apraxia de dezvoltare – DAS, 
consacrată în prezent de către 
Asociația Logopezilor și Audiologilor 
din SUA sub termenul umbrelă de 
CAS (childhood apraxia of speech), 
drept o subcategorie a DCD, 
argumentând faptul că limbajul este 
o activitate de coordonare fizică
cotidiană și funcțională, care impune
coordonare motorie. Unii autori
(Duchow et al., 2019) păstrează
distincte cele două tulburări DCD și
CAS, apraxia copilăriei clasificând-o
în categoria tulburărilor de vorbire.
Miyahara & Möbs ( 1995), bazându-se
pe o analiză a literaturii, indicau
faptul că termenii de apraxie și
dispraxie au fost deseori echivalați ca
diagnostic cu tulburarea de
coordonare a dezvoltării, dar
autoarele, susține că atât apraxia cât
și dispraxia se referă în primul rând la
problemele de secvențiere și selecție
motorie, elemente care nu sunt
fenotipate la toți copii cu tulburare
de dezvoltare a coordonării.

În mod corespondent ICD 10 (WHO, 
2016) propune codarea F92 pentru 
„Tulburare de dezvoltare specifica a 
funcției motorii”, iar ICD 11(WHO, 
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2018) indică 6A04– tulburarea de 
dezvoltare a coordonări motorii, 
situată în cadrul tulburărilor 
neurodevelopmentale.  

Încadrarea terminologică, deși 
dificilă în aparență poate fi privită 
distinct în 2 direcții de abordare: 

Folosirea termenilor dintr-o 
perspectivă geografică – SUA, 
Europa- mai specific UK. SUA preferă 
utilizarea termenului de tulburare de 
dezvoltare a coordonării - DCD, iar în 
spațiul european se preferă utilizare 
termenului de dispraxie.  

Folosirea termenilor dintr-o 
perspectivă a specialității – logopezi 

vs. kinetoterapeuți, doctori, etc. 
Terapeuții de limbaj preferă 
termenul de apraxia specifică 
copilăriei -CAS, impus de ASHA sau 
dispraxia verbală recomandat de 
Royal College of Speech and 
Language Therapiest. (RCSLT, 2011), 
pe când alte profesii folosesc mai 
multe abordarea medicală de 
tulburare de dezvoltare specifică 
funcției motorii sau tulburare de 
dezvoltare a coordonării.  

O grupare grafică a distribuției 
terminologice sub forma unei 
dischete cu termeni similari centrați 
și termeni asociativi periferici se 
regăsește în continuare.  

Fig. 1. Discheta suprapunerilor și asocierilor terminologice specifice tulburării. 
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Delimitări diagnostice 
Tulburarea de dezvoltare a 
coordonării este clasificată pe baza 
unor manifestări care constituie 
criterii de diagnostic. Sub aspectul 
caracteristicilor tulburarea este 
încadrată atât în Manualul de 
diagnostic și clasificare statistică a 
tulburărilor mintale (DSM) propus 
de Asociația Americă de Psihiatrie, 
cât și în Clasificarea Internațională a 
Maladiilor (ICD) propusă de 
Organizația Mondială a Sănătății, cu 
mici diferențieri în ICD-10 și ICD-11.  

Pentru înțelegerea mai corectă a 
acestor încadrări diagnostice sunt 
prezentate în continuare criteriile de 
diagnosticare așa cum rezultă ele din 
parcurgerea celor 2 clasificări 
amintite.  

Conform DSM V (APA; p.75) – 
trebuie îndeplinite următoarele 
criterii pentru diagnosticul 
tulburării. 

A. Achiziția și execuția abilitaților 
motorii coordonate se afla la un nivel 
substanțial inferior celui anticipat 
pentru vârsta cronologica a 
individului și oportunităților privind 
învățarea și utilizarea abilitaților. 
Dificultățile se manifestă prin 
neîndemânare (e.g., scăparea 
obiectelor sau lovirea de acestea) 
precum și prin lentoare, lipsa de 
acuratețe a abilitaților motorii (e.g., 
prinderea unui obiect, folosirea 
foarfecelor sau tacâmurilor, scrisul de 
mana, mersul pe bicicleta, sau 
participarea la activități sportive).  

Criteriul A variază în funcție de 
vârsta copilului, mergând de la 
întârzieri în achiziția pragurilor 
obișnuite de dezvoltare motorie, 
până la lipsa de precizie în activitățile 
motorii. 

B. Deficitul abilitaților motorii de 
la Criteriul A perturba semnificativ și 
persistent activitățile cotidiene 
obișnuite corespunzătoare vârstei 
cronologice (e.g., auto-îngrijirea și 
auto întreținerea) și are impact 
asupra performanței 
școlare/academice, activităților 
prevocaționale și vocaționale, 
activităților destinate timpului liber și 
jocului.  

Criteriul B are implicații 
semnificative în funcționalitatea 
individului, atât în activitățile 
cotidiene cât și cele școlare. 
„Frecvent este afectat scrisul de 
mână, care este greu lizibil, și/sau 
viteza scrisului, ceea ce se reflecta în 
incapacitatea de a face achiziții 
școlare (spre deosebire de tulburarea 
specifica de învățare, în acest caz este 
afectata predominant componenta 
motorie a scrisului)”(DSM,2013, p 75) 

C. Debutul simptomelor survine 
în perioada de dezvoltare timpurie 

Criteriul C se refera la debutul 
simptomelor de tulburare de 
dezvoltare a coordonării, care are loc 
în perioada timpurie de dezvoltare. 
O precizare importantă legată de 
diagnosticul DCD este criteriul 
temporal. Deși simptomele sunt 
observabile încă din primele 
momente de dezvoltare motorie, 
diagnosticarea efectivă nu se 
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recomandă a se realiza înaintea 
vârstei de 5 ani datorită variabilității 
în dezvoltare. 

D.  Deficitele abilităților motorii 
nu pot fi mai bine explicate prin 
prezența dizabilităților intelectuale 
(tulburare de dezvoltare intelectuală) 
sau prin tulburări vizuale, și nu pot fi 
atribuite unei anomalii neurologice 
care afectează funcția motorie (e.g., 
paralizie cerebrala, distrofie 
musculara, afecțiune degenerativă). 

Clasificarea ICD 10(ICD-10, 2016, p. 
140), cea prin care în prezent se face 
diagnosticul medical în România, 
până la adaptarea ICD 11 în anul 2022, 
– codifică F92 - Tulburare de 
dezvoltare specifică a funcției 
motorii astfel: 

„Este o tulburare in care trăsătura 
principală este o deficiența serioasa 
în dezvoltarea coordonării motorii 
care nu se explica în termenii 
retardării intelectuale generale sau 
vreunei tulburări neurologice 
dobândite sau congenitala specifice. 
Cu toate acestea, o examinare clinică 
atentă arată în cele mai multe cazuri 
imaturități marcate de dezvoltare 
neurologică, de exemplu mișcări 
coreiforme ale membrelor fără 
suport sau sinchinezii de imitare și 
alte trăsături motorii asociate ca și 
semnele unei coordonări motorii 
ușor sau foarte deficiente.”(ICD-
10,WHO, 2016) 

Codificarea F92 acoperă și Sindromul 
copilului împiedicat cu manifestări 
de dezvoltare: - tulburarea 
coordonării și dispraxia, dar exclude: 
anomaliile de mers si motilitate 

codificate (R26.-) și lipsa de 
coordonare codificată NOS (R27.-) 
sau cea secundară retardului (F70-
F79) 

Conform ICD 11(WHO, 2018) – este 
propusă o nouă codificare 06A04– 
Tulburarea de dezvoltare a 
coordonări motorii, situată în cadrul 
tulburărilor neurodevelopmentale.  

Grupul 06 reprezintă grupul umbrelă 
de Tulburări psihice, 
comportamentale sau 
neurodezvoltare. Conform descrierii: 
„tulburarea de dezvoltare a 
coordonări motorii se caracterizează 
printr-o întârziere semnificativă în 
dobândirea abilităților motorii 
grosiere și fine și determină 
decalajului abilităților motorii 
coordonate. Acestea se manifestă 
prin stângăcie, încetineală sau lipsa 
performanței motorii. Abilitățile 
motorii coordonate sunt semnificativ 
sub cele așteptate, având în vedere 
vârsta cronologică a individului și 
nivelul de funcționare intelectuală. 
Debutul dificultăților de coordonare 
a abilităților motorii apare în timpul 
perioadei de dezvoltare și este de 
obicei evident încă din copilăria 
timpurie. Dificultățile de coordonare 
a abilităților motorii determină 
limitări semnificative și persistente 
în funcționare (de exemplu, în 
activitățile vieții de zi cu zi, în 
școlaritate, activitățile profesionale și 
de agrement (ICD,11). În ceea ce 
privește specificitățile de includere, 
este precizat faptul că aceste 
dificultăți de coordonare motorie nu 
sunt atribuite exclusiv unei boli ale 
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sistemului nervos, boli ale sistemului 
musculo-scheletic sau ale țesutului 
conjunctiv, tulburări senzoriale și nu 
sunt mai bine explicate printr-o 
tulburare a dezvoltării intelectuale. 
Excluderile diagnostice presupun: 
anomalii ale mersului și mobilității 
(MB44), boli ale aparatului 
locomotor sau ale țesutului 
conjunctiv (FA00-FC0Z), boli ale 
sistemului nervos (8A00-8E7Z). 
(ICD, 11, WHO, 2018) 

De interes și de reținut pentru 
domeniul terapiei de limbaj, atât din 
punct de vedere diagnostic, cât și al 
prefigurării și stabilirii obiectivelor 
specifice de intervenție este 
includerea, conform ICD 11 a 
„tulburării de coordonare motorie 
orofacială”. Această abordare 
specifică și legătură intrinsecă între 
„tulburarea de dezvoltare a 
coordonări motorii” și „tulburarea de 
coordonare motorie orofacială” are în 
mod cert impact asupra modului în 
care trebuie stabilit demersul 
terapeutic în intervenția logopedică. 
Necesitatea analizei legături dintre 
tulburările de vorbire și de limbaj cu 
componentă motorie și tulburările 
de dezvoltarea a coordonării se 
justifică. În literatură (Knežević, 
2019) este subliniată existența unui 
decalaj de vreme ce nu există o listă 
validată de funcții de diagnostic care 
diferențiază CAS de alte tulburări ale 
sunetului vorbirii, cu excepția 
clasificării  ASHA (ASHA, 2007). În 
plus, având în vedere faptul că există 
documentat, în practica logopedică, 
dificultățile de planificare a mișcării 
concomitente cu problemele de 

coordonare la copii cu CAS, similar 
celor întâlnite și la copii cu DCD, este 
important săfie luate în considerare 
efectuarea unor evaluării combinate. 
Înțelegerea dificultăților cu care 
copiii diagnosticați se confruntă, a 
principiilor și cauzalității, determină 
o abordare holistică intervenționistă 
și terapeutică. În această accepțiune, 
tulburarea neurodevelopmentală de 
coordonare nu mai rămâne doar de 
competența intervenționistă a 
kineto-terapeutului, ci devine și 
apanajul logopedului și terapeutului 
de limbaj, desigur într-un context 
bio-psiho-social.  

Diagnostic diferențial  
În vederea optimei operaționalizări a 
tulburării de dezvoltare a 
coordonării, stabilirea diferențierii 
sale de alte tulburări specifice este 
solicitată și utilă. În mod unitar, pe 
baza informațiilor din sistemele de 
clasificare amintite(APA, 2015; 
WHO, 2016, 2018), coroborate cu alte 
surse de informare(ASHA, 2007; 
Blank et al., 2012; Knežević, 2019; 
NHS, 2020; RCSLT, 2011; Tamplain, 
2020) pot fi sintetizate: 

Anomalii motorii specifice altor 
afecțiune medicale, care pot fi 
explicate drept o consecință firească 
a lor. Se au în vedere aici dificultățile 
de coordonare ce pot fi asociate cu 
disfuncții vizuale și cu afecțiuni 
neurologice specifice (e.g., paralizia 
cerebrala, leziuni cerebeloase 
progresive, boli neuromusculare). 
Anomaliile specifice altor afecțiuni 
sunt confirmate prin examene clinice 
neurologice care evidențiază 
specificitatea bolii.  
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Dizabilitatea intelectuală se 
diferențiază în mod definitoriu de 
tulburarea de coordonare. Atunci 
când dizabilitatea intelectuală este 
prezentă, marcată cert în urma unor 
testări neuropsihologice 
standardizate, capacitățile motorii 
pot fi afectate. Determinările în acest 
caz țin de incapacitatea copilului de 
a memora și reproduce din punct de 
vedere cognitiv secvențele necesare. 
Un aspect de analizat este însă cel 
legat de un posibil decalaj 
semnificativ între dificultătile 
motorii și dizabilitatea intelectuală. 
Dacă problemele de coordonare sunt 
în exces față de cele provocate de 
dizabilitatea intelectuala, și în 
condițiile existenței celorlalte criterii 
ale tulburării motorii, se poate stabili 
existența ambelor diagnostice.  

Tulburarea cu deficit de 
atenție/hiperactivitate. Indivizii 
cu ADHD pot suferi accidentări, se 
pot lovi de obiecte, sau pot dărâma 
obiecte. Pentru a stabili că 
tulburările activității motorii pot fi 
atribuite hiperactivității nu 
tulburării de dezvoltare a 
coordonării, individul trebuie 
urmărit si observat atent în diverse 
contexte. Dacă sunt întrunite 
criteriile pentru ambele tulburări, cu 
deficit de atenție/hiperactivitate și 
de dezvoltare a coordonării, pot fi 
stabilite ambele diagnostice.  

Tulburarea de spectrul 
autist/Tulburare a prevazivă de 
dezvoltare. Diferența care se 
impune în această situație e legată de 
faptul că indivizii cu tulburare de 

spectru autist sunt, cel puțin aparent, 
dezinteresați de participarea la 
activitățile care implica funcții 
complexe de coordonare, cum ar fi 
sporturile ce implică coordonare, în 
favoarea activităților motrice 
repetitive și stereotipe. Acest aspect 
le afectează rezultatele la testări și 
gradul de funcționare, dar nu reflectă 
capacitatea motorie de bază. În cazul 
acestor copii dificultatea nu e 
marcată de incapacitatea de a realiza 
succesiunile de coordonare ci de 
lipsa apetenței de a o face. Totuși în 
practică se remarcă prezența asociată 
a TSA  și a tulburării de dezvoltare a 
coordonării. Se pot și stabili ambele 
diagnostice, atunci când sunt 
întrunite criteriile pentru ambele 
tulburări. 

Tulburări de dezvoltare profundă 
– marchează tulburări cu o 
componentă semnificativă a 
dezvoltării. Sunt codificate de ICD 10 
- F84 și includ autismul infantil, 
tulburarea autistică, psihoza, 
sindromul Kanner.  

Tulburarea de integrare 
senzorială – este o tulburare 
specifică care presupune așa cum 
precizează și titlul, dificultăți la 
nivelul integrării și procesării 
informațiilor din mediu preluate prin 
intermediul analizatorilor: vizual, 
auditiv, tactil-kinestezic, olfactiv și 
gustativ. Tulburarea apare uneori de 
în mod independent, dar de cele mai 
multe ori se manifestă ca o 
comorbiditate a altor tulburări, cum 
este spre exemplu TSA. Deși în 
manifestare tulburarea de dezvoltare 
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a coordonării și tulburarea de 
integrare senzorială pot crea un 
contur asemănător, respectiv o 
„fenotipare” în tabloul cotidian al 
activităților copilului, cauzalitatea 
este diferită. 

Sindromul hipermobilitații 
articulare. Indivizii cu sindroame 
care produc hiperextensibilitate 
articulara (descoperita la examenul 
fizic; adeseori însoțită de simptome 
alergice) pot avea simptome similare 
cu cele din tulburarea de dezvoltare 
a coordonării, dar și în acest caz, 
diferența este la nivelul cauzalității. 

Tulburarea ticurilor – este marcată 
de o cauzalitate neurologică specifică 
sau care se poate manifesta în 
situația unor perturbări 
neuropsihiatrice, sau cu cauzalitate 
genetică. Tulburarea ticurilor 
codificată 8A05.Z conform ICD 11 
este încadrată în categoria 
tulburărilor motorii generale.  

Tulburări de dezvoltare specifice 
mixte – codate conform ICD 10 – F 83 
sunt categorie reziduala pentru 
tulburările în care există o 
combinație de tulburări de 
dezvoltare specifice privind vorbirea 
și limbajul, privind abilitățile școlare, 
și funcția motorie, dar în care nici 
una nu predomina suficient pentru a 
constitui un diagnostic primar. Într-
o paradigmă imaginară a 
sinonimiilor vorbim de specific nu 
neapărat de specificitate.  

Tulburarea de coordonare 
centrală -  se referă la afectarea 
neurologică, dar definește o situație 
tranzitorie, care presupune existența 

unei alterări în funcționarea SNC. 
Leziunile la nivelul Sistemului 
Nervos Central (SNC), pot avea o 
determinare specifică, prenatală, 
perinatală sau postnatală, traduse în 
determinanți ai disfuncționalității. 
Aceștia se pot remedia ulterior, 
datorită plasticității encefalului în 
primele luni de viață. La nivelul 
intervenției, adresabilitatea cea mai 
frecventă este prin intermediul 
terapiei Vojta. Conform societății 
Române Voita (2020) există 3 direcții 
distincte pentru diagnosticul 
respectiv (1) - Analiza kineziologică 
cu urmărirea motricității spontane - 
determinarea vârstei motori: (2) 
Stabilirea reacțiilor de postură care 
indică de altfel și gradul de afectare a 
tulburării de coordonare centrală 
verifică cele șapte reacții reacția de 
tracțiune, Landau, de suspendare 
axilara, Vojta, Collis orizontal, Peiper 
– Isbert, Collis vertical;(3) Stabilirea 
existenței reflexele primitive – 
mersul automat, reflexul de 
prehensiune, reflexul Orofaciale, 
Galant, reflexul de încrucișare, 
Rooting, Babkin, etc 

Dificultăți specifice de învățare –
se referă la un decalaj observat în 
procesele de învățare. Este un termen 
consacrat de DSM (APA, 2015) și se 
referă la o dificultate care 
interferează cu capacitatea unui elev 
de a asculta, gândi, vorbi, scrie, sau 
face calcule matematice, dificultăți 
de lexie. 

Dizartria – termen folosit de 
specialiști pentru a defini o tulburare 
de limbaj cu substrat neurologic, care 
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are la bază o component motorie. 
Specificul dizatriei este marcat de 
hipotonia sau 
hipertonia/spasticitatea musculară, 
dar nu presupune și incapacitatea de 
planificare a mișcării. 

Prevalența  
Tulburarea de dezvoltare a 
coordonării (DCD) este o tulburare a 
abilităților motorii care afectează 
cinci până la șase la sută din toți 
copiii de vârstă școlară. Raportul 
dintre băieți și fete variază, fiind 
raportat în literatură (Blank et al., 
2012; CanChild, 2020) de la procentul 
de 2:1 la 5:1, în funcție de grupul 
studiat. Conform NHS (NHS, 2020) 
DCD este considerat a fi de 
aproximativ 3 sau 4 ori mai frecvent 
la băieți decât la fete, iar afecțiunea 
se pare a avea o componentă 
ereditară sau o predispoziție de a 
apărea în interiorul familiei. DSM V 
(APA, 2015)- indică o prevalenta a 
tulburării de dezvoltare a 
coordonării la copiii cu vârste între 5 
și 11 ani ca fiind de 5-6% (1,8% din 
copiii de 7 ani sunt diagnosticați cu 
forma severa de tulburare de 
dezvoltare a coordonării, și 3% cu 
tulburare posibilă de dezvoltare a 
coordonării). Tulburarea este mai 
frecventa la sexul masculin, cu un 
raport masculin: feminin cuprins 
între 2:1 și 7:1. 

Manifestări de comorbiditate a 
tulburării de dezvoltare a coordonării 
Așa cum a fost sensibil subliniat 
anterior tulburarea de dezvoltare a 
coordonării este frecvent întâlnită în 

asociere cu alte tulburări. DSM – V ( 
APA, 2013, p. 77) precizează: 

− Tulburarea de vorbire și de limbaj;  
− Tulburarea specifica de învățare 

(mai ales cititul și scrisul);  
− Deficitul atențional, inclusiv 

ADHD – este raportată o 
frecvență de 50% între ADHD și 
tulburare de dezvoltare a 
coordonării  

− TSA - problemele de 
comportament disruptiv și 
emoțional;  

− Sindromul hipermobilității 
articulare.  

Metode de evaluare  
Pentru stabilirea unui diagnostic de 
tulburare de coordonare a 
dezvoltării, raționamentul clinic este 
decisiv. Evaluare clinică - pe baza 
simptomelor, prin decizie medicală 
urmărește clasificările precizate în 
manualele de diagnostic coroborate 
cu rezultate ale unor investigații și 
observații specifice: Rolul 
aparținătorilor este de furnizare a 
informațiilor pertinente necesare 
stabilirii unui diagnostic.  

Evaluările clinice țin cont atât de 
simptomele specifice cât și de 
manifestările comorbide, având în 
vedere că acestea se pot manifesta cu 
grade diferite, spre exemplu 
afectarea controlului motor și 
planificarea mișcărilor. În plus 
prezentarea altor tulburări nu 
exclude tulburarea de dezvoltare a 
coordonării, ci poate impune 
restricționări în procesul de evaluare, 
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care va determina o decizie clinică 
dificilă. 

Standford Medicine(2020) indică din 
punct de vederea al examinării 
clinice neurologice urmarea unui 
tipar: 

− Evaluarea vorbirii; 
− Existența nistagmusului; 
− Testul degetului; 
− RAM- Mișcări alternative rapide; 
− Fenomenul de Rebound; 
− Testul călcâi-genunchi; 
− Hipotonia; 
− Testul echilibrului; 

O altă aplicarea metodă de evaluare a 
motricității este aplicarea bateriei 
„Movement ABC”(Pearson, n.d.)- sau 
ABC-ul motor, care implică testarea: 
(1) a abilități motorii grosiere - 
capacitatea copiilor de a folosi 
musculatura grosieră  care 
coordonează mișcări semnificative 
ale corpului, cum ar fi deplasarea, 
săriturile și echilibrul; (2)a 
abilităților motorii fine – abilitatea 
copiilor de a folosi mușchii mici 
pentru mișcări corecte coordonate, 
cum ar fi desenarea și plasarea unor 
cuie în găuri. 

Din punct de vedere al examinării 
logopedice specifice, tulburarea de 
dezvoltare a coordonării trebuie 
privită sub auspiciile unui tablou 
neurologic și neurodevelopmental 
mai amplu. Examinarea va ținti 
identificarea specifică a 
caracteristicilor DCD care 
interferează cu actul comunicării și 
cu dezvoltarea vorbirii. Examinarea 
logopedică în DCD va întregi cadrul 

general necesar diagnosticării 
clinice.  

În paralel și în mod conex evaluării 
medicale bazată pe raționamentul 
clinic se poate apela la realizarea 
evaluării psihodiagnostice - cu 
ajutorul scalelor specifice. Aceasta 
are ca scop furnizarea de informații 
pertinente, cu rol suportiv în 
stabilirea unui diagnostic medical 
sau cu scop terapeutic. În continuare 
este prezentată o scurtă selecție a 
unor baterii de testare utilizate în 
plan internațional. Deși nu toate 
aceste instrumente pot fi utilizate în 
prezent în spațiul românesc datorită 
lipsei de validare și adaptare, ele se 
constituie într-o resursă 
informațională necesară.  

Printre instrumentele cu rol de 
evaluare diagnostică și de screening 
pot fi amintite baterile de Teste 
Pearson(Pearson, n.d.) care vor fi 
descrise în continuare. 

Movement Assessment Battery for 
Children - Second Edition (Movement 
ABC-2) 

 Este o bateria de testare care are ca 
scop identificarea copiilor cu 
deficiențe ale funcției motorii. 
Bateria este destinată evaluării copii 
cu vârsta cuprinsă între 3 și 16 ani. 
Movement ABC-2 vizează evaluarea 
și oferă instrucțiuni pentru 
dezvoltarea de programe de 
intervenție care vizează 
îmbunătățirea competenței de 
mișcare la copii. Poate fi folosit și 
pentru monitorizarea progresului.  
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Testul conține 8 sarcini pentru 
fiecare din cele 3 categorii de vârstă:3 
- 6 ani; 7 - 10 ani și 11 - 16 ani. Sarcinile 
acoperă următoarele 3 domenii: 

− Dexteritate manuală 
− Jocul cu mingea 
− Echilibru static și dinamic. 

Se recomandă ca evaluarea 
Movement ABC-2 să fie completată 
cu o abordare observațională a 
aspectelor perceptiv-motorii, a 
evaluării motivației și gradului 
emoțional.  

Movement Assessment Battery for 
Children Checklist - Second Edition 
(Movement ABC-2 Checklist)  

Este o lista de verificare care oferă un 
mijloc de evaluare a mișcării în 
situațiile de zi cu zi la care copilul 
participă. Lista poate fi utilizată 
pentru evaluare individuală sau de 
grup. Colectează informații prin 
raportarea făcută de părinți sau de 
profesori și evaluează atitudinile și 
sentimentele unui copil. Grila poate 
și completată pentru copii cu vârsta 
de 5-12 ani.  

Bruininks-Oseretsky Test of Motor 
Proficiency, Second Edition (BOT-2) 

Este un test care evaluează 
competența motorie a copiilor și 
tinerilor, de la 4 la 21 de ani. Evaluare 
cuprinde 8 subteste: (1)precizia 
motricității fine (decuparea unui 
cerc, conectarea punctelor), 
(2)integrarea motricității fine 
(copierea unei stele, copierea unui 
pătrat, (3)Dexteritate manuală - 5 
itemi (de exemplu, număratul 
banilor, sortarea cărților), (4) 

Coordonare bilaterală - 7 itemi (de 
exemplu, atingerea piciorului și a 
degetului, genoflexiuni pentru 
sărituri) (5) Echilibru - 9 articole (de 
exemplu, mersul înainte pe o linie, în 
picioare pe un picior pe o bară de 
echilibru), (6) Viteză de rulare și 
agilitate - 5 itemi (ex: salt lateral cu 
un singur picior), (7) Coordonarea 
membrelor superioare - 7 itemi (de 
exemplu, aruncarea unei mingi 
asupra unei ținte, prinderea unei 
mingi aruncate), (8) Putere – 5 itemi 
( ridicare, așezare, sărirea)  

Testul de coordonare a corpului 
pentru copii  

Recent, în spațiul autohton a fost 
adaptată și este disponibil Testul de 
coordonare a corpului pentru copii - 
TCCC/KTK – o traducere și adaptare 
a Körperkoordinationstest für 
Kinder. Această baterie evaluează 
abilitățile motorii, mai exact control 
corporal general și este recunoscut ca 
standard în diagnosticul motricității. 
Testul este potrivit pentru a 
determina dezvoltarea controlului la 
copiii cu vârste cuprinse între 5 și 14 
ani.  

Bateria cuprinde 4 subteste pentru 
diferite abilități motorii: 

− Mersul înapoi în echilibru (EI), 
− Săritura într-un picior peste 

obstacol (SP), 
− Săritura în lateral (SL)  
− Așezarea laterală (AL). 

Valoarea testului este reprezentată și 
de faptul că aplicarea bateriei 
permite obținerea unui coeficient 
general de motricitate, MQ ce 
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constituie un punct de pornire 
definirea unui program terapeutic. 

DCDQ07-Developmental 
Coordination Disorder Questionnaire  

Chestionarul de evaluare a 
tulburărilor de dezvoltare a 
coordonării este un material propus 
de B.N. Wilson și S.G. Crawford, in 
2007(Wilson & Crawford, 2007). 
Chestionarul este o actualizare a 
Developmental Coordination 
Disorder Questionnaire propus în 
1999 de către Wilson și colaboratorii.  

Chestionarul are avantajul de a fi un 
instrument cu rol de screening care 
poate fi cu ușurință completat de 
către părinți într-un interval scurt de 
10-15 minute. Vârsta de identificare 
este stabilită la pragul minim de 5 
ani, până la pragul de 15 ani. În plus 
fiind gândit sub forma unui 
chestionar este înlăturată conotația 
negativă a aplicării unui test, 
completarea fiind văzută ca o 
colectare de informații nu o activitate 
diagnostică. 

Chestionarul, în forma sa revizuită 
are 15 itemi mai exact:  

1. Abilitatea de a arunca 
2. Abilitatea de a prinde obiecte 
3. Abilitatea de a lovi 
4. Abilitatea de a sări 
5. Alergare 
6. Planificare 
7. Scriere rapidă 
8. Scrie lizibilă 
9. Efortul / presiune 
10. Abilitatea de a tăia 
11. Apetența pentru sport  
12. Abilitatea de a învăța lucruri noi  

13. Raportul rapiditate / 
competență 

14. Robustețea 
15. Lipsa oboselii  

Acești 15 itemi, cotați în sistem 
Linkert, sunt grupați sub forma a trei 
dimensiuni factoriale, mai exact: 

− controlul în timpul mișcării 
− motricitate fină /scrierea de mână 
− coordonare generală  

Colectarea și interpretarea datelor 
oferă o viziune unitară asupra 
posibilităților și abilităților motorii 
ale copilului. Datele se constituie 
într-o resursă necesară și valoroasă în 
stabilirea ulterioară a unui 
diagnostic. Itemii de prehensiune, 
planificare, de motricitate fină, 
presiune și fatigabilitate sunt de o 
importanță deosebită pentru 
specialistul în terapia tulburărilor de 
limbaj, prin oferirea de informații 
relevante pentru practica logopedică.  

Lista materialelor prezentate 
anterior nu se dorește a fi una 
absolută, ci are doar scop orientativ. 
Ea poate fi completată cu noi 
instrumente și baterii de testare în 
scopul obținerii de informații cât mai 
pertinente.  

Implicații educaționale și terapeutice 
Tulburarea de dezvoltare a 
coordonării motrice are implicații 
majore asupra procesului 
educațional și terapeutic în care 
copilul este implicat. Școlaritatea se 
bazează în mod unitar pe apelarea 
unor abilități motorii și cognitive de 
nivel superior, iar lipsa coordonării 
motorii se transpune implicit în 
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alterarea performanței academice a 
elevului, cu parcurs școlar negativ. 
Prezența unitară sau comorbidă a 
DCD determină frecvent apariția nu 
doar a unui decalaj în dezvoltare, ci și 
unul academic și funcțional. 
Corelarea DCD în multe situații cu 
tulburările de limbaj creează 
premisele negative ale unui circuit și 
ale unui efect de domino prin 
propagarea deficitelor către alte arii 
de dezvoltare. 

Comorbiditatea DCD cu tulburarea 
limbajului are implicații asupra 
dezvoltării pe termen lung a 
copilului de vreme ce tulburările de 
limbaj sunt puternic asociate cu alte 
tulburări ale neurodezvoltării 
precum dificultățile specifice de 
învățare (alfabetizare și calcul), 
deficit de atenție sau 
hiperactivitatea. Impactul poate fi 
resimțit și asupra abilităților de 
comunicare generale de vreme ce 
tulburarea de limbaj este asociată și 
cu tulburarea de comunicare socială 
(pragmatică).   

Statistic și observațional s-a constat 
că tulburarea limbajului, în special 
deficitele expresive, coincid cu 
dificultățile articulatorii, a căror bază 
este frecvent marcată de 
incapacitatea de coordonare. Dacă 
incapacitatea de a coordona rapid 
mișcările articulatorii este un aspect 
particular al dificultății, dobândirea 
abilităților lingvistice de expresie 
devine greoaie, anevoioasă și cu 
implicații pe palierul afectivității și 
dezvoltării socio-emoționale. 
Frecvent există un istoric familial 

pozitiv pentru aceste manifestări, iar 
lipsa coordonării se transpune și 
asupra abilităților ce includ 
mestecarea, menținerea închiderii 
gurii și suflarea nasului, toate de 
interes terapeutic în logopedie. 

Implicațiile educaționale ale DCD 
pot fi grupate conform lui Susan 
Grosse(Grosse, 2013) pe mai multe 
paliere  

− coordonarea motorie – patern-
urile motricității grosiere (alergat, 
mers, sărit), abilitățile motrice 
grosiere(aruncat, prins, lovit, 
colectat) și motricitatea fină 
(pensa digitală, scrierea, rotirea, 
etc) 

− funcționarea academică - se poate 
constitui într-un factor de 
intervenție educațional pe 
sectorul abilităților de 
citire/scriere și pe cel de calcul, 
mișcările oculare fiind corelate cu 
abilitățile numerice. Activitatea 
de scriere presupune o foarte 
bună coordonare oculo-motorie, 
iar lipsa sa determină 
inadaptabilitate școlară.  

− interacțiunile cu colegii și cele 
sociale – implicarea copilului cu 
DCD în activitățile sportive și de 
relaționarea cu colegii în 
activitățile de joc poate să fie 
redusă. În lipsa unei suport real și 
a unui management de clasă 
eficient, copilul cu DCD poate să 
fie cu ușurință marginalizat și 
exclus, iar implicațiile emoționale 
pot să fie marcante. 

− comportamentul în clasă – 
depinde de modul în care copilul 
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se comportă. În prezența unor 
tulburări asociate, 
hiperactivitatea sau 
opoziționismul mascat de 
incapacitatea de a face față 
solicitării, copilul cu DCD poate 
eșua cu ușurință.  

Transpus în mediul educațional și cel 
al experiențelor de viață, tulburarea 
de dezvoltare a coordonării motrice 
aduce copilul, și ulterior adultul, 
într-un peisaj provocator, obositor și 
dezolant în lipsa unei intervenții 
terapeutice corective sau 
compensatorii. 

Intervenții specifice 
Intervenția specifică în condițiile 
existenței unui diagnostic de 
tulburare de dezvoltare a coordonării 
poate fi organizată pe planuri 
diverse, relaționate cu implicațiile 
tulburării. Chiar dacă tulburarea are 
terminologic eticheta de dezvoltare, 
dificultățile de coordonare continuă 
să rămână o constantă și în viața de 
adult. 

Propunerile de intervenție vizează: 

− intervenția la nivel educațional; 
− intervenția în planul familiei; 
− intervenția în plan social; 
− intervenția terapeutică 

multistratificată la nivelul 
individului; 

− intervenția în plan corectiv- 
compensator; 

Un principiu general în vederea 
realizării unei intervenții cu beneficii 
pe termen lung este recunoașterea și 
înțelegerea dificultăților cu care 
persoana diagnosticată cu DCD se 

confruntă. La nivel educațional 
Grosse (2013) recomandă ca strategii 
eficiente la nivelul clasei: (1) 
păstrarea unui mediu organizat, (2) 
reducerea zgomotului la nivelul 
clasei – acesta interacționează în 
mod negativ cu capacitatea de 
concentrare și implicit cu realizarea 
unor sarcini dificile, (3) 
muzicoterapia – cunoscută a avea un 
neurotrofic și potențator al 
plasticității corticale, (4) aplicarea 
tehnicilor de relaxare, mediație și 
mindfulness privite ca momente de 
pauză în desfășurarea activităților de 
la clasă. 

Intervențiile la nivelul familiei 
vizează în special pregătirea 
părinților și aparținătorilor pentru a 
face față provocărilor creșterii unui 
copil cu DCD, iar pentru perioada de 
adult se are în vedere integrarea și 
adresarea dificultăților de inter-
relaționare la nivelul familiei. Iar la 
nivel social, intervențiile vizează 
integrarea persoanei cu DCD într-un 
circuit suportiv pragmatic și 
emoțional.  

În funcție de gradul de afectare și 
severitatea DCD, dar și de 
manifestarea comorbidităților 
specifice, individul cu diagnostic de 
tulburare de dezvoltare a coordonării 
are nevoie de prefigurarea unui plan 
terapeutic individualizat care poate 
viza: intervenție asupra stării 
emoționale, intervenție fizică 
medicală și kineto-terapeutică, 
intervenție psihologică și 
psihopedagogică, intervenție 
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terapeutică logopedică de 
specialitate.  

Plecând de la dificultățile pe care 
persoane cu DCD le întâmpină, 
programele de intervenție sunt 
structurate pentru dezvoltarea 
motricității generale, a motricității 
grosiere, a dezvoltării integrării 
senzoriale, dezvoltării tonicității 
fizice, dezvoltarea abilităților 
perceptiv-vizuale și perceptiv-
motorii, a coordonării ochi-mână sau 
ochi-parte a corpului/piciorului, 
dezvoltarea limbajului, achiziția 
abilităților articulatorii și 
coarticulatorii, dezvoltarea funcțiilor 
și abilităților cognitive, integrării 
mediului.  

În mod particular programele de 
intervenție pot viza activități 
specifice de etapizare a unor 
activități în condițiile lipsei unui 
capacități spontane de planificare a 
mișcărilor și activităților succesive. 
Activitățile pot să fie grupate 

individualizat, categorizat în funcție 
de categorii semantice și ideo-
noționale cotidiene sau procedurale.  

Astfel de exemple de activități sunt 
prezentate în continuare. 
Prezentarea se poate face sub forma 
unor liste proiectate sau poate să fie 
adaptată terapeutic, prin decuparea 
activității și solicitarea de aranjare a 
fiecărei secvențe în ordinea firească 
de realizare a ei. Este important a se 
preciza faptul că genul de activități 
prezentate în figura 2 și 3 nu sunt 
specifice doar intervenției în cazul 
tulburării de dezvoltare a 
coordonării motorii ci ele pot fi 
transferate cu succes și în alte 
activități logopedice și terapeutice 
care implică dezvoltarea abilităților 
de secvențiere, așa cum este TSA. 
Diferențierea este marcată de planul 
vizat și de elementele deficitare, 
incapacitatea de planificare motorie 
pentru DCD versus secvențiere ideo-
noțională în TSA.
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Fig 2.-Activitate exemplicativă de planificare 
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Fig 3.-Activitate exemplicativă de planificare 
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Concluzii 
Complexitatea terminologică, 
marcată de sinonimiile complete sau 
parțiale și abordările diagnostice 
multiple, fac din tulburarea de 
dezvoltare a coordonării unul dintre 
tablourile provocatoare din punct de 
vedere al abordării și intervenției. 
Dificultatea în planificare și 
programarea mișcărilor motorii, 
însoțite de ineficiența în coordonare, 
determină decalaje care se observă pe 
măsură ce copilul se confruntă cu 
activități tot mai solicitante din 
punct de vedere motor și al integrării 
motorii și senzoriale. Intervenția 
concomitentă, pluridisciplinară și 
timpurie nu trebuie să fie un 
deziderat ci o realitate. 
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