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Editorial 

Carolina BODEA HAŢEGAN1,2 

Numărul 2 al Revistei Române de Terapia 
Tulburărilor de Limbaj și Comunicare-
RRTTLC din anul 2021 cuprinde zece 
materiale valoroase pentru domeniul 
practicii logopedice, din țara noastră.  

Articolul care deschide volumul New 
Tools for Romanian SLPs to use with 
Language Learning Children/ Noi 
instrumente de lucru pentru logopezi 
prin care se abordează achiziția 
limbajului pune la îndemâna cititorilor, 
cu generozitate o scală de evaluare a 
abilităților comunicaționale, scală 
elaborate de Ellen Rhodes și tradusă în 
limba română de Carolina Bodea Hațegan 
și Dorina Talaș. Cel de-al doilea material 
din volum ne plasează în zona 
comunicării didactice, în contextul 
învățării online și stabilește aspecte 
practice și teoretice cu privire la 
provocarea pe care o astfel de 
predare/învățare o deschide cadrelor
didactice și terapeuților. Următoarele 
șapte articole delimitează aspecte 
centrale ale muncii logopedului, punând 
la dispoziția cititorilor atât date 
cantitative și dovezi științifice, prin care 
se consolidează statutul de știință al 
domeniului logopedic, cât și abordări 
calitative și studii de caz, unde măiestria 
și priceperea specialiștilor se poate 
constitui în veritabile modele de urmat. 
Nu în ultimul rând se delimitează rolul 
părinților în demersal de recuperare, 
pornind de la cazul specific al copilului cu 
TSA, dar care poate fi extrapolate și spre 
alte situații și context patologice. 
Articolul cu care se închide acest număr, 
ne invită la reflecție, pentru că într-

adevăr procesul terapeutic pentru copilul 
cu dizabilități și tulburări, trebuie 
contextualizat și angrenat în firescul vieții 
cotidiene, unde atitudinile și abilitățile 
sociale sunt cele care răzbat și trebuie 
modelate, nu numai în relație cu 
categoria de copii cu care se lucrează, ci 
în relație cu mediul școlar per ansamblu. 

Volumul curent aduce și o surpriză 
practică cititorilor, invitându-i să 
descarce Aplicația OctoPlay, un 
instrument care vizează terapia 
logopedică a tulburărilor de pronunție, 
gândită în contextul dizabilității. Prin 
urmare, acest instrument, care se dorește 
a fi extins, dezvoltat, este primul 
instrument care vizează terapia 
tulburărilor de limbaj în contextul în care 
tulburarea de limbaj este secundară unui 
tablou de dizabilitate. Bineînțeles că 
aplicația poate fi utilizată cu success și în 
contextul tulburărilor de limbaj specific, 
în contextul tulburărilor de limbaj cu 
dezvoltare tipică. 

Vă dorim lectură plăcută, șanse de a 
frunctifica elementele de noutate aduse 
în acest număr și deschidere spre 
preocupările logopedice actuale! 

Cluj-Napoca 24.10.2021 

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

DOI:10.26744/rrttlc.2021.7.2.01 
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Noi instrumente de lucru pentru logopezi prin care se abodează achiziția limbajului 

New Tools for Romanian SLPs to use with Language Learning Children 
Ellen A. RHOADES 1, Carolina BODEA-HATEGAN2, Dorina TALAȘ 3, 

Abstract 

The purpose of this article is to highlight the importance of using three functional measures: Auditory 
Developmental Scale (0-6 years), Caregiver Intake Interview, and Infant-Directed Speech Checklist in SLT. In 
the first part of this article, the authors discuss the purpose and advantages of using these instruments in 
SLT practice. In the last part of this article, the Caregiver Intake Interview and the Infant-Directed Speech 
Checklist are presented in two languages, English and Romanian.  

Keywords: hearing loss, collaboration, functional measures 

Introduction 
An American English-Romanian 
collaboration began nearly eight years 
ago, when the authors from Romania 
contacted the author of Auditory 
Developmental Scale (0-6 years), Ellen A. 
Rhoades from USA, in February of 2014, 
to ask permission to translate her 
instrument to the Romanian language. 
Due to the short number of functional 
measures available in Romanian language 
for specialists working with children with 
hearing loss, instruments that can be 
adapted to monitor progress are needed.    

Then, approximately five years later, this 
Romanian – USA collaboration continued 
with the translation of the ‘Caregiver 
Intake Interview’ and the ‘Infant-Directed 
Speech Checklist’  which were presented 
during a Hearing First online course 
entitled “Language Learning & Language 
Assessment.”  

Description of Instruments Used to Measure 
Progress 
Auditory Developmental Scale (0-6 
years): this tool provides age-based 

language comprehension developmental 
milestones attained by typically hearing 
English-speaking children. In so doing, it 
presents a road map for parents and 
service providers who are charged with 
developing skills for understanding 
spoken language among children with 
hearing loss.  This instrument can be used 
as a checklist to delineate each child’s 
progress, while also serving as a guide for 
parents and professionals, informing us 
which auditory-based linguistic skills 
children will often understand next after 
attaining a specific skill.  Regardless of 
whether the home language is English or 
Romanian, the scale reminds us not to be 
complacent and to keep elevating our 
expectation levels for language growth.    

Caregiver Intake Interview: this 
instrument, consisting of parent-directed 
questions. is divided into three main 
parts: child’s hearing loss, languages 
spoken at home, and information about 
the child’s family. The first part collects 
information about family’s attitudes 
towards the child’s disability, hearing 
aids, how they feel hearing loss will affect 
the child’s future. It also questions 

DOI:10.26744/ rrttlc.2021.7.2.02 
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parents on their attitudes about 
managing their child’s behavior and 
communication skills as well as their 
expectations for the child.  The second 
part of the interview questions parents  
about languages spoken at home: their 
primary language, dialects and other 
languages spoken at in other 
environments or with other persons, 
whether interpreters or translations are 
needed, the child’s vocabulary 
comprehension and production, and 
other cultural issues practiced at home, 
including attitudes about reading and 
watching television. The last part of the 
interview is about the structure and 
relationships within their family system: 
the country of origin of each parent, the 
person responsible for making family 
decisions, special holidays celebrated by 
family members, their religion, daily 
routines, toys and other family members 
involved in their child’s education and 
intervention.  

Before service providers directly ask these 
questions of parents, a mutually trusting 
bond should be established. Establishing 
a therapeutic alliance with parents in 
important. Parents are informed that 
answering such questions will help 
professionals provide improved services 
for them. The English version of the 
Caregiver Intake Interview can be 
accessed using the following link: 
https://www.researchgate.net/publication
/337801887_CAREGIVER_INTAKE_INTER
VIEW and the Romanian version of this 
form is presented in Annex 1. 

Infant-Directed Speech Checklist: this 
instrument reminds service providers and 
parents that how we talk to language 
learning children with hearing loss is 

important.  The Infant-Directed Speech 
(IDS) Checklist is a functional assessment 
tool that examines the social, prosodic, 
structural, and content characteristics of 
‘parent talk.’  Individual parents are 
observed while engaged in play or other 
routines-based activities with their 
children.   The observer (service 
proivider) checks off whether each of the 
16 characteristics are present or absent 
from parent talk.  The child’s responses, 
whether verbal or not, are not considered 
in this checklist.    

Because socially guided learning is critical 
for language growth, this IDS Checklist is 
based on pattern recognition, a statistical 
learning skill that all children have.  
Social characteristics of maternal 
language input include face-to-face 
(visual) contact with parent and child 
who are physically near each other. This 
‘parent talk’ tends to be rhythmic and 
emotionally charged happy talk. Such 
characteristics promote joint attention; 
babies prefer this infant-directed speech 
over adult-directed speech. Attention is a 
critical core cognitive capacity that needs 
to be strengthened in all children.  The 
emotional bonding that occurs when 
using these social characteristics also 
promotes parent-child attachment - so 
critical for rapid learning and healthy 
growth.  

Known as conversational duets, this 
happy talk also stresses vowels, high-
frequency consonants, and pitch 
differences. How the parent talks is 
important for the child with hearing loss 
because hearing devices tend to be 
limited, especially in noisy environments. 
Acoustic prominences are further 
exaggerated when the parent uses 



RRTTLC 2021 
 

 
5 

deliberate silences to separate her phrases 
and sentences. Restated, ‘parent talk’ 
ensures that her spoken language is given 
perceptual salience and word 
segmentation. The child with a hearing 
loss is more likely to hear his mother 
tongue when these prosodic and social-
emotional characteristics are simplified 
and exaggerated.  Moreover, the child 
with a hearing loss who hears IDS is 
much more likely to engage in ‘effortless 
listening.’ 

Additional characteristics of IDS include 
its structural characteristics.  Sentences 
are short and simple, with words and 
phrases often repeated. Rather than being 
focused on making demands of the child, 
simple questions are asked within a 
restricted vocabulary. Briefly then, ‘parent 
talk’ involves semantic and grammatical 
simplification.  

A fourth group of characteristics that 
embody this happy parent talk has to do 
with content.  In her heritage language, 
the parent talks about the ‘here and now’ 
which employs concrete language. 
Initially, IDS involves focusing on what 
the child is seeing and doing. However, as 
the child’s language comprehension 
matures, parent talk is expanded to 
include the past and future - the ‘there 
and then.’ This gradual progression into 
more complex and more rapidly spoken 
language generally occurs after one to 
one and a half year of IDS.  Just as the 
parent’s spoken language tends to 
become more meaningful and 
contextualized, so will the child’s 
participation in these conversational 
duets.  The typical result is that the child, 
after three years of language learning, 
becomes linguistically competent.  

It is important to remember these 
principles: 

All languages are predictable, so acoustic 
accessibility CAN promote spoken 
language.  

Even children whose hearing loss are not 
identified until the preschool years CAN 
learn their home language when parents 
use IDS. 

Understanding language must always 
precede speaking that language. 

Language learners prefer IDS over adult-
directed speech.    

The IDS Checklist can be used to counsel 
parents, to monitor parent progress from 
month to month, to demonstrate 
accountability for child, parent, 
professional, and program.  The IDS 
Checklist is free to use, flexible in how it’s 
used, and effective when used in a logical 
way.  However, it is necessary that service 
providers first develop a therapeutic 
alliance with parents -- a bond built on 
trust and honesty.  Then parents will not 
feel like they are being judged when 
professionals observe them talking to 
their children.  To minimize bias, it is also 
necessary for service providers to have 
the same mother tongue as the parent.  

The Infant-Directed Speech Checklist 
(English version) can be accessed using 
the following link: 
https://www.researchgate.net/publication
/349379956_Figure_1_CHECKLIST_OF_I
DS_FEATURES_Caregiver_Talk and the 
Romanian version of this form is 
presented in Annex 2. 

Conclusion 
All the instruments presented in this 
article are free and valuable resources for 
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specialists around the world. The 
instruments can be used by specialists 
either face-to-face or online.  
Collaboration between specialists from 
different countries using different 
languages are encouraged. This can 
promote the newest and the most 
efficient evidence-based tools for 
evaluation and intervention. Researchers 
are strongly encouraged to measure the 
effectiveness of these English-to-
Romanian tools with families and their 
children with hearing loss who receive 
auditory-verbal intervention services.  
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Interviu pentru părinte/aparținător 
Elaborat de Ellen A. Rhoades, Ed.S., Cert. AVT® 

www.AuditoryVerbalTraining.com 

Traducere și adaptare 

Conf. univ. dr. Carolina Bodea Hațegan 

Lect. Asociat dr. Dorina Anca Talaș 

Departamentul de Psihopedagogie Specială 

Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației 

Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca 

Scopul acestui chestionar este de a învăța despre dvs., despre copilul și familia dvs., astfel 
încât eu vă pot ajuta cât mai mult. În calitate de clinician, vreau să răspund cât mai bine 
nevoilor copilului dvs. 

Răspunsurile dvs. sincere la aceste întrebări mă vor ajuta să fac acest lucru. 

Pierderea de auz a copilului dvs. 

Cum se raportează membrii familiei și comunității dvs. la o dizabilitate? Cum definiți 
surditatea? Ce credeți că a cauzat pierderea auzului copilului dvs.? Aveți o explicație de ce 
copilul dvs. are dizabilitate auditivă? Cât timp considerați că pierderea auzului vă va afecta 
copilul? 

Credeți că un aparat auditiv îi aduce beneficii copilului dvs.? Cât de des folosește copilul 
dvs. aparatul auditiv? Îl poartă copilul dvs. în public? 

Ce probleme a cauzat pierderea auzului copilului pentru dvs., copilul dvs. și / sau familia 
dvs.? Ce îngrijorări sau temeri aveți cu privire la pierderea auzului? Care considerați că 
sunt implicațiile unei dizabilități auditive pentru viitorul copilului dvs.? Cum se 
raportează ceilalți membri ai familiei la pierderea auzului? 

Copilul dvs. cu pierderea auzului se angajează în comportamente diferite de 
comportamentele celorlalți copii ai dvs.? Dacă da, vă rugăm să exemplificați. Cum se 
comportă mai puțin adecvat copilul dvs.? Dacă copilul dvs. se comportă inadecvat într-o 
sesiune de terapie, cum procedați? 

Cum este ținut ocupat copilul dvs. în timpul zilei? Cât de des și cu cine se joacă copilul 
dvs. în fiecare zi? Există și alți copii acasă și dacă da, care este relația lor cu copilul dvs. cu 
pierdere de auz? 

http://www.auditoryverbaltraining.com/


RRTTLC 2021 
 

 
8 

Care considerați că sunt avantajele învățării comunicării verbale pentru copilul dvs.? Ce 
obiective pe termen lung aveți pentru copilul dvs.? Ce fel de adult sperați să devină copilul 
dvs.? Urmăriți pentru copilul dvs. să-și dezvolte abilități de comunicare pentru a putea să 
devină independent? 

Ce fel de servicii profesionale doriți de la mine? Cât timp considerați că vă voi ajuta pe dvs. 
și pe copilul dvs.? Care sunt rezultatele importante pe care sperați să le obțineți în urma 
terapiei auditiv-verbale? 

Cum comunică copilul dvs. acum? Cum comunicați dvs. și ceilalți membri ai familiei acum 
cu copilul dvs? Cum credeți că va învăța limbajul verbal copilul dvs.? 

Limbi vorbite acasă 

Ce limbă se vorbește acasă de fiecare dintre părinții/aparținătorii copilului? Sunt altele 
limbi cunoscute sau utilizate de fiecare părinte/aparținător? Ce dialecte sunt folosite 
acasă? Care sunt limbile vorbite, pe care le-a auzit copilul dvs. pentru prima dată? 

Vorbesc aceste persoane corect aceste limbi? Sunt acestea limbile materne ale 
părinților/aparținătorilor? Ce procent din orele de veghe ale copilului vorbește cu copilul 
fiecare părinte/aparținător? Are fiecare părinte/aparținător posibilitatea de a interacționa 
verbal cu copilul în limba maternă a părintelui/aparținătorului? 

Cine mai locuiește acasă cu copilul dvs. în afară de frați și părinți/aparținători? Ce limbi 
vorbesc aceștia acasă și în altă parte? Este limba vorbită între părinți și bunici și alți 
membri ai familiei extinse aceeași ca limba vorbită de copil? Sunt vorbite alte limbi atunci 
când prietenii sau alți membri ai familiei vă vizitează acasă? 

Cum îi spuneți numele copilului dvs.? Să mă adresez copilului dvs. cu același nume? Care 
este pronunția corectă a numelui copilului dvs.? Numele copilului dvs. are un anumit 
înțeles sau se poate traducere? (Adresați aceleași întrebări părintelui/aparținătorului, de 
exemplu, cum ați dori ca eu să mă adresez dvs.?) 

Puteți recomanda anumiți interpreți? Cunoașteți alte organisme care oferă traducere? (de 
exemplu, biserică, agenție de servicii sociale, asociație culturală)  

Care sunt unele expresii lingvistice pe care le folosiți frecvent în fiecare zi? Ce clișee 
verbale sunt folosite de către părinții/aparținătorii copilului? Există subiecte de 
conversație pe care le considerați jignitoare sau nepoliticoase? 

Copilul dvs. știe cuvinte în limba română? Aproximativ câte cuvinte știe copilul dvs. în 
limba română (5-10, 10-50, 50-100, mai mult de 100)? Ce limbi doriți să vorbească copilul 
dvs.? Ce limbă doriți să fie cea dominantă pentru copilul dvs.? 
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Cât de bine știe, vorbește, scrie sau citește românește fiecare membru al familiei? Dvs. vă 
simțiți confortabil/ă în preajma vorbitorilor numai de limba română? 

Se așteaptă în familia dvs. din partea copiilor să asculte și să nu vorbească (să fie văzuți și 
nu auziți)? Ar trebui să aibă voie copiii să vorbească în prezența adulților? Ar trebui copiii 
să răspundă atunci când adulții le adresează întrebări? Ar trebui părinții să urmeze 
exemplul copiilor în conversație? Există contexte speciale care să le permită părinților și 
copiilor să discute între ei? Sunt încurajați copiii acasă să interacționeze verbal cu 
părinții/aparținătorii adulți? În ce măsură și în care situații există interacțiuni verbale între 
copil și adult? 

Ce fel de cărți aveți acasă și cât de des citește fiecare membru al familiei aceste cărți? În ce 
limbă sunt aceste cărți? Cine citește cărți pentru copii copilului dvs. și cât de frecvent? 

Cât de frecvent este pornit televizorul? Cine se uită la televizor? În ce limbă se vizionează 
programele la  televizor?  

Familia dvs. 

Care este țara de origine a fiecărui părinte? Când ați venit dvs. și familia dvs.în acestă țară 
și în această comunitate? Unde s-a născut copilul tău? Unde a mai locuit copilul dvs. și 
pentru cât timp? 

Sunteți de acord cu soțul/soția dvs. cu privire la modul în care vă puteți crește copilul și a 
cărui opinie are mai multă 

greutate? Cine este responsabil în luarea deciziilor de zi cu zi? Cine ia cele mai importante 
decizii în familia dvs.? Se așteaptă ca femeile să se comporte diferit față de bărbați și, dacă 
da, în ce fel? Există reguli de comunicare bărbați-femei? 

Care sunt modalitățile dvs. de creștere a copilului în fiecare dintre aceste domenii? 
 Dormit 
 Toaletă 
 Îmbrăcare 
 Mâncare / hrănire 
 Joacă cu jucării 
 Libertăți exploratorii 
 Joacă cu alți copii 
 Disciplina acasă și în afara casei 
 Separarea copilului de aparținătorul primar 

Cum ați descrie cultura familiei dvs.? Ce obiceiuri sociale sunt unice pentru cultura 
familiei dvs.? Ce sărbători sunt sărbătorite în familie și ce ritualuri sunt asociate fiecărei 
sărbători? Orele de masă sunt în general tăcute sau copiii sunt excluși din conversațiile 
din timpul mesei? 
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Ce apartenență religioasă are copilul dvs.? Are familia dvs. legături strânse cu un anumit 
grup religios și, dacă da, ce practici religioase considerați că sunt importante pentru 
copilul dvs.? 

Aceste practici religioase au vreo influență asupra terapiei auditiv-verbale sau a școlii și, 
dacă da, care este aceasta? 

Cât de rigidă sau flexibilă este rutina zilnică pentru dvs., copilul dvs. și ceilalți membri ai 
familiei? Cine este responsabil în familia dvs. pentru treburile zilnice? Ce face copilul dvs. 
în timp ce sunteți ocupat/ă cu treburile casnice? Există activități familiale din care copilul 
este exclus? 

Există jucării la dvs. acasă? Dvs. și soțul/soția dvs. considerați că jucăriile au o anumită 
valoare și, dacă da, care este rolul jucăriilor? Ce fel de jocuri se joacă copilul tău? Cât de 
des se joacă copilul dvs.? De ce considerați că este important să se joace cu jucării copilul 
dvs.? Cine se joacă cu copilul tău? Cum se joacă fiecare membru al familiei cu copilul dvs.? 

În afara familiei dvs. apropiate, există și alți membri ai familiei care locuiesc împreună cu 
dvs. și, dacă da, vă ajută/ se implică în creșterea copilului? Cine are grijă de copilul dvs. în 
absența dvs.? Aveți prieteni apropiați cu care vă întâlniți frecvent? 

Cât de important este pentru dvs. să aveți contact fizic cu copilul dvs.? Este afectuos 
copilul dvs. cu dvs. și cu alți membri ai familiei? Cât de frecvent și ce fel de emoții afișează 
copilul dvs.? Care considerați că sunt punctele forte ale copilului dvs.? 

În ce măsură considerați că alți membri ai familiei se vor implica în programul de terapie 
auditiv-verbală oferit copilului dvs.? 
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LISTA DE VERIFICARE A CARACTERISTICILOR VORBIRII DIRIJATE LA COPIL (IDS) 
(Discuție cu părintele) 

 

Numele și prenumele copilului: ________________Vârsta copilului (în luni): __________ 
Evaluatorul observă prezența sau absența fiecărui comportament în timpul unei activități de 15-
30 minute 

Da Nu 

Secțiunea A. Comportamente sociale („duete conversaționale” non-verbale):   

Interacțiuni față în față între părinte și copil (< 60 cm în imediata apropiere).   
Părintele folosește expresii faciale exagerate (privirea și / sau arătarea ochilor).   
Părintele - copilul se implică în comportamente în care își așteaptă rândul (mișcări / expresii 
faciale). 

  

Interacțiuni ritmice sau sincron între părinte-copil.   
Secțiunea B. Caracteristici prozodice (repere acustice):   
Părintele accentuează vocalele care sunt mai puternice și cu o intonație exagerată a înălțimii.   
Părintele accentuează sunetul /s/ și a folosit un discurs clar.   
Discursul părintelui este ritmic, accentuând unele fraze (pauze între fraze).   
Limbajul verbal al părintelui are o încărcătură emoțională, adesea este vesel.   
Secțiunea C. Caracteristici structurale (simplificare semantică / gramaticală):   
Părintele vorbește în propoziții scurte și simple.   
Părintele repetă adesea unele fraze.   
Părintele utilizează un vocabular limitat, care este semnificativ/reprezentativ pentru copil.   
Părintele adresează adesea întrebări.   
Secțiunea D. Caracteristicile conținutului (evoluează pentru a satisface nevoile 
copilului): 

  

„Discuția părintelui” se concentrează pe ceea ce copilul vede-aude-face în prezentul „aici-și-acum”   
„Discuția părintelui” este bazată pe rutină, deci previzibilă și repetitivă.   
„Discuția părintelui” se extinde treptat cu un vocabular mai sofisticat.   
„Discuția părintelui” devine mai lungă / mai complicată; implică trecutul / viitorul „acolo și 
apoi”. 

  

Numele și prenumele evaluatorului & data evaluării: ____________________________ 

Observații:  

______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Rhoades, E.A. (2020) Permisiunea acordată pentru observarea interacțiunilor verbale dintre 
părinți/aparținători și copii care învață să vorbească și pentru a determina care sunt caracteristicile vorbirii 
dirijate (Infant-Directed Speech-IDS) prezente în conversație la copiii mici. 

Traducere și adaptare în limba română: Conf. univ. dr. Carolina Bodea-Hațegan și lector asociat dr.Dorina 
Anca Talaș, Departamentul de Psihopedagogie Specială, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației 
Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca (2021).  
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Comunicarea didactică în mediul online 

Ioana ROMAN1, Mirela FĂRĂGĂU2, Sorina DÂRJAN 3 

Abstract 

This qualitative study was focused on higher education and learning through online didactic 
communication. Using an approach of mixed data collection methods, such as: essay, focus group 
technique and oral questioning, the research aimed to identify how online communication can be 
streamlined. The role is to identify different components of the learning environment that may affect the 
learning experience. These components could have a major impact on efficient communication of higher 
education (students cohort is N = 98). Results have shown that students had well-defined opinions 
regarding didactic communication in the virtual environment. They had a positive learning experience 
and efficient communication only if they were involved in activities and if they were not distracted by 
other actions or sounds of the environment. 

Keywords: blended learning, comunicare eficientă, comunicare non-verbală, e-learning 

 

Introducere 
În perioada actuală trăim într-un mediu 
dinamic,  tehnologizat şi globalizat 
aspecte care sunt marcante și pentru 
planul educațional și care au condus la o 
nouă concepţie despre comunicarea 
didactică aceasta fiind axată în ultimii doi 
ani pe mediul online. Astfel începând cu 
martie 2019 educaţia nu se desfăşoară 
numai în şcoală/universitate, ci și în 
varianta e-learning sau blended learning.  

Totodată se observă în rândul tinerilor 
preocuparea pentru educaţia nonformală 
şi informală astfel ”conceptul de cultură 
suferă modificări, accentul deplasându-se 
de la cultura de tip academic, către cea de 
tip funcţional, de la cultura scrisă, către 
cea de tip oral şi audio-vizual, de la 
predominanţa monoculturalităţii către 
deschiderea interculturală (Whiting, 
2012). În condiţiile provocărilor tot mai 
diverse cărora şcoala trebuie să le facă 
faţă, educaţia nonformală a devenit 
treptat un mijloc de suplimentare a 
educaţiei formale” (Istrate și Velea, 2006; 
Whiting, 2012).  

Universitățile se confruntă cu noi 
provocări care ridică diverse cerințe 
pentru dezvoltarea mediilor de învățare 
precum și în ceea ce privește modul cel 
mai eficient de comunicare (Valtonen și 
colab., 2020). Aceste provocări sunt legate 
de diferite abordări pedagogice, utilizarea 
tehnologiei informației și comunicațiilor 
(TIC), diversificarea populațiilor 
studențești și noile așteptări legate de 
viața profesională (Hyypiä și colab, 2019). 
Învățarea la distanță prin intermediul 
comunicării online, în momentul COVID-
19, este metoda de bază prin care se oferă 
informații și poate fi considerată singura 
ocazie de a păstra o conexiune 
educațională între studenți și profesori.  

Obiectivele urmărite de prezentul studiu 
calitativ s-au materializat în observarea 
scopului și a aspectelor definitorii ale 
comunicării didactice derulate în online 
precum și modul în carea acest tip de 
comunicare are influență asupra 
interacțiunii sociale, provocările pe care 
le generează, avantajele și dezavantajele 
în plan educațional și socio-emoțional.  

DOI:10.26744/rrttlc.2021.7.2.03 
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Material și metodă 
Prezentul studiu calitativ a fost realizat în 
perioada 2019-2021 în cadrul activităților 
derulate la disciplina Didactica 
specializării,  cu studenții anului II (un 
număr de 98 de studenți) înscriși la 
DPPD din cadrul Universității de Științe 
Agricole și Medicină Veterinară Cluj-
Napoca (USAMV CN). Ca metode 
abordate pentru culegerea datelor au fost 
folosite: eseu liber pe tema Comunicarea 
profesor-student în mediul online, 
tehnica focus grup și chestionarea orală. 

Rezultate și discuții 
Rolul comunicării didactice online 
Majoritatea respondenților au subliniat în 
cadrul eseului redactat că procesul de 
învăţare are la bază comunicarea 
didactică, aceasta se realizează prin 
participare activă, responsabilă a 
studenților la actul educațional atât în 
grupuri mari (la activitatea de curs), cât  
şi în grupuri mici (la activitățile din 
cadrul seminariilor). S-a considerat că un 
rol esențial în comunicarea online îl 
deține exprimarea liberă a viziunilor 
personale și confruntarea lor cu cele 
colective respectiv primirea în timp real a 
unui feed-back din partea profesorului. 
Referitor la unele activități practice, 
studenții au considerat că procesele fizice 
și cele tehnice/tehnologice atunci când se 
desfășoară în laborator oferă o înţelegere 
obiectivă şi de durată a fenomenelor, în 
mediul online simpla filmare a lor sau 
descriere nu conduce la formarea de 
abilități practice. Astfel, învăţarea 
participativă faptică s-a considerat că are 
rol esențial, ea se poate însă combina cu 
învățarea participativă în online, deci 
existența unei rețele și implementarea 

blended learning au fost văzute ca fiind 
importante în derularea optimă a 
activității didactice. Totodată s-a 
subliniat în eseuri faptul că prin 
comunicarea didactică realizată în mediul 
online profesorul a fost determinat să 
apeleze la metode diverse de predare și la 
utilizarea filmelor didactice pentru a 
dinamiza orele.  

Dintre beneficiile comunicării didactice 
online observate de studenți se pot 
enumera următoarele: 

− informarea cu aspecte în actualitate şi 
reflecţie asupra unor teme de interes; 

− însușirea noțiunilor de specialitate 
necesare utilizării calculatorului în 
procesul didactic; 

− operarea cu noțiunile și metodele 
specifice instruirii asistate de 
calculator; 

− utilizarea și evidențierea unor tehnici 
didactice de predare-învățare-evaluare 
prin intermediul calculatorului; 

− formarea unei orientări moderne și 
dinamice asupra problematicii 
abordate. 

În studiile efectuate de Rajab (2018),  
autorul indică faptul că nu există nicio 
diferență statistică sau practică între 
învățarea online și cea față în față cu 
privire la performanța studenților. 
Această lucrare a demonstrat, de 
asemenea, că e-learning-ul este capabil să 
îndeplinească obiectivele educaționale ale 
instituțiilor de învățământ superior. 

În cazul studiului efectuat a fost 
subliniată și existența unor neajunsuri ale 
comunicării didactice derulată în mediul 
online precum:  

− consultare redusă în cadrul orelor 
derulate în mediul virtual; 
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− - reducerea exprimării opiniilor; 
− diminuarea participării active  

deoarece unii studenți derulau în 
paralel și alte activități (nondidactice); 

− stabilirea contactului vizual – 
indicator al atenției, este dificilă, 
greoaie căteodată imposibilă în mediul 
on-line; 

− reducerea impactului comunicării 
asupra grupului.  

De ce  comunicăm? 
Misiunea educaţiei și implicit cea a 
comunicării didactice poate fi pusă în 
evidență în relaţie cu provocările lumii 
contemporane, astfel Raportul pentru 
UNESCO al Comisiei internaţionale 
pentru educaţie în secolul XXI a propus 
patru „piloni” strategici ai învăţării: A 
învăţa să trăieşti împreună cu alţii, A 
învăţa să cunoşti, A învăţa să faci, A 
învăţa să fii (Derols, 2000). S-au abordat 
cei patru piloni ai educației prin tehnica 
focus grup studenții conturând aspectele 
de bază ale acestora, așa cum le văd ei. 

Interacțiune socială 

A învăţa să trăieşti împreună cu alţii 
vizează, în primul rând socializarea și 
acceptarea celor din jur. Totodată 
multiculturalitatea realizată prin 
schimburi interculturale, iternship-uri, 
burse de studii, dezvoltă la elevi/studenți 
cunoştinţele şi capacităţile necesare 
pentru a accepta şi a valoriza diversitatea 
și valorile sociale. Se dorește dezvoltarea 
de competenţe relaţionale şi de 
comunicare, precum şi formarea unor 
atitudini bazate pe colaborarea cu cei din 
jur. Problemele interacțiunii sociale, a 
comunicării didactice, a educaţiei în 
ansamblu s-au schimbat profund, 
alternativa la cunoaştere fiind bazată pe 

cursuri  și work-shopuri online în 
detrimentul întâlnirilor față în față. Ca un 
răspuns la noile condiţii de mediu și 
sociale, școala românească se bazează pe 
interacțiunea socială şi își lărgeşte sfera 
de activitate către educaţia informală și 
nonformală. În ceea ce privește 
informalul, se observă convertirea 
conţinutului științific, tehnic și chiar 
cultural într-o formă digitală, făcând 
astfel aceste informații disponibile oricui, 
oriunde şi oricând. Internetul ca și reţea 
de comunicare posedă o arie largă şi 
denotă mare viteză, conectând 
computerele din școlile sau locuințele 
elevilor și studenților cu școlile, 
universitățile, biblioteci digitale, centrele 
de cercetare, toate aceste conexiuni au 
modificat condiţiile în care se desfăşoară 
educaţia. Astfel conectarea în online a 
lărgit accesul la informație dar a diminuat 
interacțiunea interumană în planul social 
real. Trebuie astfel să urmărim găsirea 
strategiilor ce permit  accesul nelimitat la 
cunoaștere fără a limita interacțiune 
socială. 

Latura nonformală a comunicării 
educaționale se realizează la ora actuală 
prin intermediul unor parteneriate cu 
societatea civilă, comunitatea locală sau 
cu diferite instituţii culturale şi 
educaţionale. Redimensionarea 
interacțiunii sociale prin adăugarea 
online-ului la interacțiunea față în față 
reduce izolarea şi are loc o creșterea a 
cantității și calității informației eliminând 
perimarea ei.  

Dorință de informare și cunoaștere 

A învăţa să cunoşti presupune cultivarea 
la studenți a aspirațiilor, a dorințelor de 
perfecționare, de a afla informații noi 
elevilor cu tehnicile şi cu instrumentele 
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cunoaşterii şi, mai ales, cu tehnicile 
învăţării – a învăţa cum să înveţe. 
Comunicarea orală şi scrisă, verbală şi 
nonverbală, calculul matematic şi 
rezolvarea de probleme, cunoaşterea şi 
înţelegerea lumii, a drepturilor şi a 
responsabilităţilor sunt câteva exemple de 
abilităţi de bază necesare omului capabil 
de adaptare. Ndiyae și colaboratorii 
(2019) recomandă comunicarea didactică 
prin cursuri online, realizate prin învățare 
la distanță pe  platforme, autorii susțin că 
prin intermediul acestora cursanții sunt 
asistați și susținuți în dobândirea 
cunoștințelor și în parcurgerea testelor de 
cunoștințe.  

Experiență practică 

A învăţa să faci – este un reper de bază al 
educaţiei și are la bază nevoia de a 
dezvolta deprinderi profesionale şi 
competenţe practice pentru a se putea 
angaja pe piața forțelor de muncă și 
totodată pentru o mai bună integrare 
socială. În studiul aplicat, studenții au 
subliniat nu doar aspectele legate de 
integrarea profesională ci au pus accentul 
pe nevoia de a dezvolta relaţii sociale, 
condiție necesară pentru a putea lua 
decizii raţionale în diferite situaţii de 
viaţă. Au dezbătut de asemenea rolul 
voluntariatului și cel al implicării lor în 
viața comunității căreia îi aparțin 
(mediile de proveniență fiind diferite). 

Formare și dezvoltare personală 

A învăţa să fii – prin acest pilon s-a 
subliniat importanţa dezvoltării 
personalităţii fiecărui individ. Studenții 
își doresc ca prin activităţile didactice să 
își dezvolte valorile personale nu doar 
cele profesionale,  totodată dezvoltarea 
unor relaţii sociale precum și formarea 

unor atitudini bazate pe valorile sociale și 
culturale.  Totodată dezvoltarea unor 
competenţe transversale, de relaţionare, 
de asumare a responsabilităţilor 
contribuie la formarea unor indivizi 
integrii.  

Comunicarea ca formă de exprimare 
interumană 
Exprimare a emoțiilor, a sentimentelor, a 
vieții 

Prin intermediul comunicării oamenii 
exteriorizează diverse informații, trăiri, 
sentimente, emoții etc. Studenții 
implicați în prezenta cercetare au privit 
comunicarea umană ca fiind o   
diversitate de forme, de instrumente, de 
trăiri, de informații specializate sau cu 
caracter general care contribuie la 
creșterea nivelului de cunoștințe și la 
formarea personalității umane.  Emoțiile 
armonios exprimate conduc la creșterea 
performanței, reducerea stresului precum 
și la îmbunătățirea relațiilor interumane. 
Inteligenţă emoţională poţi să o ai - asta 
înseamnă un potenţial; ceea ce trebuie să 
dezvolţi este competenţa emoţională, 
deci să începi să pui în practică din 
inteligenţa pe care o ai deja şi să nu o ţii 
la păstrare, spune Cristian Păunică, 
director la compania de consultanţă Right 
Training and Consulting din Constanţa 
(Ziarul financiar, 2002). Oamenii cu 
competenţe emoţionale crescute 
acţionează mai bine decât cei cu 
inteligenţă emoţională scăzută în situaţii 
dificile pentru o școală; ei gândesc mai 
clar şi gândesc constructiv în situaţii-
limită sau când lucrează sub presiune, au 
grijă de ei şi de ceilalţi – elevi, 
colegi,părinți, directori.( după Cristian 
Păunică).  
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În procesul de transmitere a informațiilor 
în mediul online formarea și dezvoltarea 
pilonilor emoționali – AAA- 
autocunoaștere, automotivare și 
autoreglare suferă diminuări sau creșteri 
atât la profesori cât și la studenți. Pentru 
profesori ca și comunicatori autoreglarea 
și automotivarea în activitate au fost 
influențate de competențele tehnologice, 
pregătirea conținuturilor dar foarte mult 
de relația pe care o stabilesc cu grupa de 
studenți.  

În cazul studenților autocunoasterea 
deficitară uneori atât în planul 
educațional școlar cât și în cel familiar a 
avut la unii dintre ei de suferit la alții s-a 
îmbogățit; în comunicarea didactică în 
special la disciplinele de specialitate s-a 
făcut apel foarte puțin la intuiție care 
facilitează învățarea.  

Autoreglarea emoțională a studenților a 
fost de asemenea deficitară cei mai mulți 
prezentând în eseuri respectiv 
chestionare orală factorii perturbatori ai 
echilibrului emoțional:incapacitatea de 
receptare a mesajului, familia, probele de 
evaluare, capacitate de relaționare 
diminuată sau inexistentă. 

Automotivarea ține de pasiunea pentru 
muncă, din motive care trec dincolo de 
bani sau statut şi de hotărârea de a 
urmări atingerea ţelurilor. Cele patru 
competenţe pe care le presupune sunt: 
hotărârea de a realiza ceva – depunând 
eforturi pentru a îmbunătăţi sau atinge 
standarde de excelenţă, ataşamentul faţă 
de școală, iniţiativa, optimismul - în 
sensul de a persista în urmărirea ţelurilor, 
în ciuda obstacolelor şi a înfrângerilor 
(Goleman, 2008). O parte dintre studenți 
nu s-au putut automotiva pentru a 
finaliza studiile la facultate, o parte au 

încercat cu succes să își găsească strategii 
de automotivare pe toata durata 
comunicării online și au trecut cu bine 
peste aceasta perioada. O mica parte din 
ei sunt automotivati datorită 
autocunoșterii – pasiuni, aptitudini 
personale și profesionale 

De asemenea prin comunicare pot fi puse 
în valoare aptitudinile necesare pentru a 
participa efectiv la o gamă largă de 
activităţi științifice (de cercetare), 
practice și culturale. Emoțiile sunt 
considerate a avea un rol central în viața 
noastră. Deși nu sunt neapărat conștienți 
de emoții, oamenii le simt frecvent și pot 
fi manipulate pentru a atinge anumite 
obiective și ne pot determina să realizăm 
unele acțiuni impulsive.  Oamenii cred de 
obicei, că trebuie să-și controleze emoțiile 
pentru a fi acceptabili, să se comportă 
mai bine și să ducă o viață de succes. 

Cu toate acestea, a deveni conștienți de 
emoțiile noastre și a le gestiona în mod 
adecvat este cu atât mai dificil cu cât nu 
doar că nu suntem conștienți de ele, dar 
nici măcar nu le înțelegem bine. De altfel, 
oamenii se angajează în mod intenționat 
în înțelegerea și gestionarea emoțională 
citind cărți, participând la programe de 
formare și chiar lucrând cu consilieri 
profesionali. 

Emoțiile sunt complexe în măsura în care 
sunt legate de o excitare a sistemului 
nervos, de o activitate fiziologică, 
tendință comportamentală și motivație. 
Ca atare, emoțiile implică diferite 
componente, cum ar fi procesele 
cognitive, stările mentale, evaluările 
contextuale, comportamentele expresive, 
experiențele subiective și etichetele 
culturale (Barret si col. 2015) (Thoits si col 
1989). Mai mult, emoțiile sunt 
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considerate a avea un rol central în viața 
oamenilor, care pot fi manipulate pentru 
a atinge anumite obiective și a efectua 
unele acțiuni impulsive sau 
motivaționale. În plus, indivizii cred de 
obicei că trebuie să-și controleze emoțiile 
pentru a fi acceptabili, să aibă 
performanțe mai bune, și să ducă o viață 
de succes. (Barret si col.2015). 

În acest sens, oamenii folosesc inteligența 
emoțională (EI), care este o capacitate de 
a percepe emoțiile în ei înșiși și în ceilalți, 
discernând între diferite emoții și 
etichetându-le în mod adecvat, folosindu-
le pentru a ghida gândirea și 
comportamentul și adaptându-le pentru a 
se potrivi diferitelor contexte. (Thoits și 
col 1989). Ca atare, (EI) este o combinație 
de abilități și competențe dinamice care 
pot fi învățate și îmbunătățite prin 
educație și formare. Diferite corelații ale 
inteligenței emoționale (EI) au fost 
cercetate pe scară largă. (EI) se corelează 
semnificativ cu multe variabile, incluzând 
relațiile sociale, bunăstarea psihologică, 
înțelegerea de sine, performanța la locul 
de muncă, conducerea și rezolvarea 
conflictelor. (Brackett si col 2011) 

 Inteligența emoțională promovează 
funcționarea socială pozitivă și reduce 
abaterea socială, ajutând indivizii să 
detecteze emoțiile altora, să 
îmbunătățească comunicarea și să regleze 
comportamentul social (Brackett si col 
2011). Organizația Mondială a Sănătății 
definește sănătatea mintală ca o stare de 
bunăstare în care indivizii își realizează 
propriile abilități, pot face față stresului 
normal al vieții, pot lucra productiv și pot 
contribui la comunitatea lor (WHO 
2005). Conform acestei descrieri, există 
două dimensiuni distincte în sănătatea 

mintală: o dimensiune pozitivă, 
corespunzătoare bunăstării psihologice, și 
o dimensiune negativă, corespunzătoare 
stresului psihologic și tulburărilor 
mentale. 

Prin urmare, evaluarea sănătății mintale a 
elevilor/studenților de ar trebui să 
investigheze ambele dimensiuni, luând în 
considerare suferința precum și 
bunăstarea lor psihologică. 

Provocǎrile comunicǎrii didactice în 
mediul on-line 

Apariţia învăţământului online a fost 
determinat de mai mulţi factori: dinamica 
foarte mare a informaţiei, necesitatea 
învăţării rapide, nevoia de a eficientiza 
costurile, plus ocazia de a avea acces 
flexibil la învăţare de-a lungul întregii 
vieţi. În ultimii doi ani situația pandemică 
a generat accelerarea comunicării online.  

Cele mai durabile şi mai eficiente inovaţii 
sunt acelea pe care profesorul le-a 
asimilat, adică le-a adoptat pentru că îi 
satisfac nevoile sale specifice. Mediul 
digital este folosit pentru a transmite și a 
achiziţiona informaţii şi pentru a 
comunica idei în diverse moduri - verbal, 
vizual, auditiv sau prin îmbinarea 
acestora.  

Experiența în clasă virtuală, răbdarea, 
empatia, grija pentru studenți, abilități 
excelente de prezentare, utilizarea 
corectă a instrumentelor de predare-
învățare disponibile cu funcții ușor de 
utilizat sunt abilitățile suplimentare 
necesare ale cadrului didactic actual 
pentru a gestiona procesul de predare 
online. Materialele digitale oferite 
studenților, cum ar fi accesul gratuit la 
cărți electronice și jurnale electronice, 
resurse educaționale deschise, baze de 
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date, conexiuni instituționale și personale 
la internet, Wi-Fi, acces la un cont gratuit 
pe Zoom & Google Meet sunt definite ca 
resurse disponibile în mediul universitar. 
Prin motivarea studenților, colaborarea și 
predarea în echipă s-au identificat și găsit 
strategiile optime în crearea unei clase 
online (UNESCO 2020).  

În ceea ce privește percepția elevilor cu 
privire la predarea-învățarea online, ei au 
opinat că procesul de învățare online in 
special din timpul COVID-19 i-a ajutat să 
ia legătura cu lecțiile lor în afara celor 
patru pereți ai sălii de curs/seminar unde 
nu au avut acces și au creat o alternativă 
pentru finalizarea programului. Unii 
studenți au raportat o lipsă de interes și 
atenție în timpul cursurilor online, 
deoarece nu erau obișnuiți să învețe cu 
smartphone-uri și computere 
transformate în unelte educaționale 
pentru ei.(Gaowei et col. 2020).  De aceea, 
ei au simțit să dezvolte abilități ușoare, în 
special abilități de ascultare online, cât 
mai devreme posibil. Majoritatea 

respondenților studenți au dezvăluit că 
autentificarea cu anumite ID-uri și parole 
pe forumul de discuții era și condiționată 
de-o conexiune stabilă la internet. În 
modul online, studenții își verificau mai 
întâi conexiunea la internet, la platforme 
online cu privire la orice informații, 
anunțuri, materiale de studiu, sarcini și 
activități de proiect încărcate de profesori 
și apoi împreună cu obiectivele 
academice de multe ori obișnuiau să 
vizioneze filme și să asculte muzică 
(Shonfeld et col 2020) . Aproximativ 5 ore 
pe zi a fost timpul mediu cheltuit pentru 
activități online, așa cum au menționat 
studenții.  

În mediul virtual comunicarea didactică 
din cauza barierelor tehnologice poate 
suferi în transmiterea și recepționarea 
mesajului. Pentru a eficientiza acest tip 
de comunicare în prezentarea 
conținuturilor studenții apreciază 
imaginile, schemele, conținutul 
sitematizat tot ce stimulează în învățare 
memoria vizuală și cea auditivă – discuții 
(Fig.1).

 
Fig.1. Provocările comunicării didactice în mediul online 

 

Transmiterea mesajului în comunicarea 
online 

Comunicarea eficientă are la bază 
transmiterea și recepționarea corectă a 

mesajului precum și capacitatea 
receptorului de a decodifica mesajul. 
Totodată prezența factorilor de bruiaj sau 
a barierelor vor diminua eficiența 
comunicării 

Comunicare didactică eficientă

Mesaj clar
și sintetic

Bariere în comunicare

Aparatura
Conexiunea la 
internet
Gradul de atenție
Zgomotele din jur
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Dificultăți apărute în comunicarea 
didactică online: 

− Neînțelegerea mesajului; 
− Interpretarea greșită a mesajelor prin 

imposibilitatea de-a le recepționa până 
la final din  cauza problemelor de 
conexiune; 

− Neînțelegerea de către studenți a 
răspunsului minimal sau a 
încurajărilor pentru a continua 
exprimarea propriilor idei; 

− Diminuarea atenției în timp (ora, 
semestru) în raport cu informațiile 
transmise de profesor 

− (cunoștințe); 
− Lipsa de interactivitate, absența unui 

dialog sau a întrebărilor; 
− Instalarea oboselii; 
− Comunicarea non-verbală deține circa 

85% ca și importanță în transmiterea 
unui mesaj iar în ceea ce privește 
comunicarea didactică în mediul 
online putem spune că descifrarea și 
interpretarea limbajului  non-verbal 
este dificil de realizat.  

Utilizarea îndelungată a interacțiunii 
online a dezvăluit numeroasele probleme 
întâmpinate de profesori și studenți. 
Clasele online sunt problematice, la 
anumite materii în care conținutul este 
abstract, există multe concepte care au 
nevoie de o interacțiune reală față în față 
pentru o înțelegere completă.  
Interacțiunea online este în detrimentul 
sănătății ochilor și al sănătății generale a 
corpului. Mai multe instrumente 
disponibile de predare-învățare online, 
precum Zoom, Google Meet, Facebook și 
YouTube, disponibile atât pentru 
profesori, cât și pentru studenți, au fost 
utilizate în funcție de necesități. 
Dezvoltarea unor abordări multimodale 

pentru a atinge obiectivele conținutului 
cursului pentru un rezultat mai bun al 
învățării poate fi o idee mai bună pentru a 
face față complexității educației online. 
(Li J et col 2020).  Fără îndoială, 
asigurarea si disponibilitatea unor 
instrumente de comunicare fiabile, 
experiență academică digitală de înaltă 
calitate și promovarea prin   învățare cu 
ajutorul tehnologiei pentru studenți sunt 
câteva dintre nevoile apărute. Rezultatele 
unor cercetări in această direcție, Sahu 
(2020) aususținut necesitatea serviciilor 
de consiliere adecvate furnizate de 
universitate pentru a menține sănătatea 
mintală a studenților pentru a-și depăși 
stresul. In perioada predării on line a  
cursurilor în detrimentul celor față în 
față,  studiile afirmă că studenții s-au 
confruntat cu mai multe provocări, cum 
ar fi dezechilibrul socio-emoțional, 
adaptarea personală la activitățile de zi cu 
zi la domiciliu, povara financiară 
(UNESCO IESALC, 2020) și altele. Pentru 
a depăși efectele secundare adverse ale 
izolării, comunitatea academică implicată 
în procesul de predare se vede nevoită și 
trebuie să învețe să trăiască și să 
supraviețuiască cu situația actuală de 
transformare digitală   pentru a elimina 
diferențele apărute în sistemul 
educațional. 

Recepționarea mesajului în comunicarea 
online 

Datorită progreselor tehnologice, 
studenții pot interacționa cu alți studenți 
din comunitățile online pentru a căuta 
informații sau pentru a discuta despre 
problemele apărute.(Aloni & Harrington, 
2018). Pentru utilizatorul mediului online, 
există mai multe avantaje cum ar fi 
comunicarea deschisă, colaborarea de 
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susținere, schimbul de informații și 
conexiunea de idei ( Garrison, 2007 ). S-a 
recunoscut că deși munca în echipă poate 
genera conflicte cognitive (Gaowei si 
colab 2020 ), acest lucru le poate permite 
tinerilor să rezolve probleme la un nivel 
mai avansat decât dacă ar lucra singuri la 
aceleași probleme. Din acest motiv, 
forumurile de discuții online au fost  
folosite pentru a sprijini învățarea 
studenților  în diferite contexte 
educaționale .Un studiu realizat de 
Gaowei Chen, și colab ( Sustaining online 
academic discussions: Identifying the 
characteristics of messages that receive 
responses Gaowei și colab. (2020) au emis 
dovezi că niveluri mai ridicate ale 
sentimentului de apartenență al autorilor 
online ar duce la niveluri mai ridicate de 
activități de interacține de cunoștințe.  

Una dintre dimensiunile comunicării 
online - expresia emoțională - se referă la 
experiența afectivă provocată de mesajele 
unei discuții online. Expresia unei 
experiențe afective o regăsim ca fiind 
pozitivă, negativă sau neutră. (Gaowei și 
colab 2020). Studiile au arătat că într-o 
comunitate online   unde sunt întrebări și 
răspunsuri, autorii   care au primit 
feedback pozitiv au contribuit cu mai 
multe cunoștințe către comunitate.În 
acest caz, feedback-ul pozitiv a fost 
asociat unor sentimente pozitive ale 
receptorilor, care depuneau mai mult 
efort în a răspunde. Din perspectiva 
comportamentului (Gaowei și colab 
2020), experiența afectivă pozitivă ar 
putea servi ca o întărire pozitivă pentru 
creșterea comportamentului post-răspuns 
care implica studentul în interacțiunea on 
line și studiu mai motivat pentru oferirea 
de feedback. 

Mesajele care exprimă experiență afectivă 
pozitivă vor crește probabilitatea ca 
educatorii să poată încuraja studenții să 
exprime idei noi în discuțiile online. 
Indiferent dacă ideile sunt corecte sau 
incorecte, alți studenți se pot angaja în 
discuții, pentru a le confirma sau corecta. 
Astfel, studenții  beneficiază  de astfel de 
schimburi. Aceste mesaje cu întrebări pot 
sporit implicarea colegilor și au susținut 
discuții online. 

Profesorul în condiții de ore față în față 
versus online 
Profesorul în sala de clasă 

Așa cum preciza Khalil Gibran "Profesorul 
cu adevărat înţelept nu te invită să intri în 
casa înţelepciunii sale, ci, mai curând, te 
călăuzeşte către pragul minţii tale." 
Studenții chestionați au considerat că 
profesorul poate fi un adevărat educator 
doar dacă este implicat în rolurile de: 
formator, ghid, animator, părinte și 
evaluator preocupat de cultivarea 
atitudinilor superioare; toate aceste roluri 
se realizează prin dăruire și devotament 
față de profesia didactică. De asemenea a 
fost subliniat rolul provocărilor cognitive 
a studenților prin momente didactice de 
feed-back şi prin întrebări cu caracter 
deschis care vizează depistarea unor 
lacune, probleme, situaţii – problemă; 

Profesorul în mediul on-line 

Profesorilor le este mai dificil să predea 
utilizând doar limbajului verbal în 
detrimentul celorlalte modalităţi de 
exprimare. Aceștia trebuie să 
conştientizeze valoarea interactivă a 
informaţiilor vehiculate. De asemenea 
este necesar ca atunci când comunică 
informațiile acestea să fie sistematizate, 
totodată trebuie să recurgă la 
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sistematizarea rapidă a unui volum mare 
de informaţii (Allen și colab. 2020). 
Difuzarea eficientă a unor informaţii 
esenţiale solicitate de participanţii la 
actul didactic și individualizarea reală şi 
completă a învăţării adaptabilă la ritmul 
fiecărui strudent este greu de realizat 
atunci când comunicarea didactică are loc 
în online. Ca o posibilă soluție profesorii 
pot recurge la aplicarea unor exerciţii 
suplimentare de stimulare a creativităţii 
studenților. Integrarea noilor tehnologii 
în comunicarea didactică implică și 
aspecte dependente de capacitatea de 
adaptare a profesorului la acest mod de 
predare. O parte din cadrele didactice  au 
recurs la urmarea unor cursuri de 
pregătire pentru acest mod de derulare a 
activității didactice. Prin această metodă 
didactică de comunicare online i se 
conferă activităţii studentului un caracter 
recreativ şi proactiv, cât timp acesta va fi 
implicat de către profesor în discuții. În 
raport cu informaţia vehiculată, unii 
profesori au costatat că valoarea 
formativă a cunoştinţelor dobândite este 
diminuată deoarece studenții sunt 
distrași de la activitatea de curs/seminar 
dacă orele se derulează în online. Implicit 
comunicarea profesor-student are de 
suferit datorită unor factori precum: 
mediul ambiental în timpul activității de 
curs online, zgomotele din jur, prezența 
altor persoane care nu sunt colegi de an 
(familie, prieteni), implicarea în paralel 
cu ora de curs/seminar în alte activități 
(conducerea mașinii) etc. 

Elevii și profesorii nu mai împărtășesc 
același spațiu fizic și au nevoie de noi 
instrumente, de un nou limbaj pentru a 
comunica (Baudrillard 1992). 

Cea mai importantă abilitate de predare 
care trebuie dezvoltată este de a face 
experiența personalizată a învățării 
pentru studenți chiar și atunci când se 
întâmplă online, așa cum este povestită 
de unii dintre studenți. Lipsa 
posibilităților de interacțiune 
semnificativă, provocarea pentru 
predarea inovatoare și conduita 
academică a orelor sunt provocări 
semnificative raportate de profesori în 
activitatea didactică online.(Roberts et 
colab 2017). S-a observat imposibilitatea, 
incapabilitatea de a citi fața și starea de 
spirit a studenților și, prin urmare, dificil 
de schimbat tiparul de predare.În plus, 
lipsa motivației ca feedback imediat nu a 
fost posibilă în această fază de tranziție 
predare-învățare online percepută atât de 
profesori, cât și de studenți. 

Tocmai din acest motiv o scurtă abordare 
a fenomenul abandonului este comună 
cursurilor universitare oferite face to face 
(Roberts și colab.2017) sau modul mixt, 
sau cu ajutorul platformelor de e-
learning. În noul context al urgenței 
COVID-19, studenții au trăit momente de 
stres emoțional puternic, cu riscul de a 
genera o stare  de frustrare și de a-i 
descuraja să studieze. Nu a fost vorba 
doar de utilizarea tehnologiilor în 
predare, ci de un proces real de adaptare 
la utilizarea exclusivă a tehnologiilor ca 
singură modalitate de predare. Ideile lui 
Rabardel despre instrumentare (Rabardel 
2005 ) formează cadrul teoretic pentru 
experimentare fiind integrat in  cadrul de 
cunoaștere a conținutului pedagogic 
tehnologic oferit face to face cu  cu 
învățarea la distanță (Mishra și Koehler 
2007). Conținutul didactic nu a fost 
modificat în mod substanțial, dar a fost 
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necesară revizuirea unor aspecte 
pedagogice și metodologice. Unele teorii 
despre motivație (Skinner 1935; Fredricks 
și colab.2004) au fost folosite pentru a 
analiza motivația studenților de a urma 
lecțiile la distanță, de a fi practic prezenți 
la ore (Shonfeld  et Magen-Nagar 2020) și 
de a utiliza instrumentele didactice puse 
la dispoziție de profesori (Anthony și 
colab. 2020). 

 Pe de altă parte, nivelul de participare on 
line a fost mai mic decât experiențele 
anterioare din cauza unei scăderi a 
concentrării și a frustrării de a fi la online 
toată ziua pentru a urma cursurile și 
seminariile predate.  Cu toate acestea 
situația la nivelul finalizării anului 
universitar în privința abandonului fost 
cuprinsă în valori acceptabile. Mai mult, 
în ceea ce privește realizarea 
competențelor, rezultatele obținute de 
studenți sunt comparabile cu anii 
anteriori (Capone și colab. 2021). 

În literatură, există multe referințe la 
beneficiile utilizării tehnologiilor în 
predare. Unii autori se referă la rolul 
motivației și angajamentului (Kong et 
colab. 2003 ;), alții la creșterea participării 
(Li et colab. 2020 ), toate elementele fiind 
considerate importante pentru a încuraja 
un student în mediu de învățare online. 
Unii susțin că un nivel ridicat al acestor 
parametri poate stopa fenomenul 
abandonului (Hidalgo et Abril 2020 ;). 

Motivația de a învăța poate fi definită ca o 
nevoie, un impuls susținut de așteptări, 
obiective și emoții.(Lepper 1988). 
Motivația intrinsecă înseamnă că 
studentul urmează un curs nou doar 
pentru plăcere, regăsind în sinele său 
recompense și motivații. Motivația 
extrinsecă înseamnă că activitatea de 

învățare se desfășoară pentru activități 
externe, cum ar fi primirea recunoașterii, 
un certificat, o notă bună sau evitarea 
unor situații negative, cum ar fi o 
mustrare. Motivația socială îl determină 
pe cursant să ia parte la activități doar 
pentru a întâlni oameni noi cu interese 
similare sau pentru a face activități cu un 
prieten, chiar dacă nu există niciun 
interes pentru activitatea în sine.(Lepper 
1988). 

Una dintre provocările prezente ale 
profesorului a fost adaptarea rapidă a 
planului de conținut didactic cu predarea 
complet la distanță. Pentru a motiva 
studenții, a încuraja participarea și 
implicarea, a le menține  gradul de 
atenție , a le stimula curiozitatea 
epistemică, interesul, optimismul și 
pasiunea, a fost necesar să se reajusteze 
cunoștințele metodologice disciplinare și 
conținutul predării prin utilizarea unui 
platforma de învățare. Starea emoțională 
a studenților din anul universitar 
2019/2020 a fost afectată de urgența 
provocată de pandemie. Acest lucru a 
afectat atât emoțiile de grup, cât și 
emoțiile cognitive și este în concordanță 
cu starea de frustrare, frică, uneori 
manifestată de studenți. Invățarea la 
distanță este excelentă ca metodă 
suplimentară și de sprijin, dar, pe de altă 
parte, este ineficientă ca metodă de  
predare complet la distanță. Motivația, 
participarea și implicarea sunt modificate 
de situația de urgență și de învățarea la 
distanță folosită (Shonfeld 2020).  

Motivația a trecut de la intrinsec la 
extrinsec dat fiind constrângerea externă 
de a urma cursul online ca singura 
modalitate de a obține prezența. 
Participarea a scăzut deoarece starea 
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emoțională și dorința de socializare au 
fost afectate negativ . In schimb 
angajamentul individual a crescut ca 
urmare a utilizării masive a platformei de 
învățare adaptive și a tuturor 
instrumentelor tehnologice ca singurul 
mijloc de a urma cursul. (Shonfeld 2020). 

Toate aceste aspecte acoperind nevoia 
studenților de a se simți parte a unei 
comunități.  Prin integrarea cunoștințelor 
de conținut tehnologic, cunoștințe de 
conținut pedagogic  la utilizarea unei 
platforme adaptative de e-learning, 
studenții au atins niveluri adecvate de 
competență. Pe de altă parte, după 
primele momente de descumpănire și 
incertitudine, studenții au încercat să 
reacționeze și să facă față acestei situații 
de urgență, datorită modului în care 
profesorii și-au regândit complet modul 
de predare, punând împreună cunoștințe 
de conținut tehnologic, cunoștințe de 
conținut pedagogic și cunoștințe 
tehnologice.  

Cunoașterea pedagogică, învățarea la 
distanță, deja răspândite în ultimii ani, a 
căpătat o nouă semnificație în prezent, în 
acest moment special de pandemie fiind 
indispensabile pentru consolidarea rețelei 
de relații dintre profesori și studenți și 
între profesori. Această predare online  s-
a focusat pentru optimizarea 
conținuturilor didactice nu ca un scop în 
sine, ci vizând un proces de învățare 
eficient. Pentru a susține acest progres, 
metodologiile  tipice mediului online au 
fost testate atât pentru dezvoltarea 
platformei, cât și pentru predare. 

Învățarea la distanță a oferit posibilitatea 
de a regândi acțiunea educațională din 
punct de vedere al conținuturilor, 
metodologiilor și interacțiunilor elev-

profesor. Pe viitor, unele aspecte pozitive 
ale învățării la distanță pot fi integrate cu 
predarea tradițională și îmbunătățesc o 
modalitate mixtă de acțiune didactică ca 
o învățare digitală integrată. 

Asimilarea și armonizarea cu tehnologia 

Dinamica continuă a planului științific și 
tehnologic determină necesitatea 
actualizării cunoştinţelor şi deprinderilor 
intelectuale şi profesionale, astfel 
instituţiile de învăţământ superior au 
responsabilitatea de a scoate pe piața 
muncii absolvenți calificați și competenți. 
Acesta este una din marile provocări ale 
sistemului educaţional.  

Mai ales în ultimii doi ani, datorită stării 
pandemice și a imposibilității derulării 
orelor față în față, instituţiile de 
învăţământ şi-au adaptat metodele 
didactice abordând variante noi noi care 
să conducă la formarea de aptitudini 
precum: documentarea, flexibilitatea, 
capacitatea de cooperare şi 
responsabilizarea studenților.  

Studenții au subliniat în eseurile 
redactate nevoia găsirii de către profesori 
a mijloacelor necesare pentru a stimula 
capacitatea de cooperare, autoinstruire şi 
de a păstra un echilibrul stabil între 
individualism şi capacitatea de 
socializare. Astfel comunicarea didactică 
online trebuie să pregătească individul 
pentru un nou stil de viaţă şi de instruire 
prin învăţarea continuă și prin învățare 
autodirijată. 

Adaptarea proiectării didactice prin 
încercare-eroare, intuiție 

Strategiile de predare-învăţare folosite în 
online au potenţialul de a sprijini şi 
stimula procesele învăţării active, 
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autonome, constructive și situaţionale. 
Aceste strategii se pliază pe 
particularităţile celor ce învaţă. În acest 
sens, preocuparea proiectanţilor de soft-
uri de învăţare este îndreptată spre 
crearea unui mediu educativ care să 
favorizeze învăţarea sub cele două 
aspecte: adaptativă (asimilare) şi 
modificatoare (acomodare) (Tîrziman, 
2007). 

Concluzii 
Pentru o comunicarea didactică online 
eficientă se impune stabilirea cât mai 
exactă a modului în care interactivitatea 
acțiunilor didactice, capacitatea de a oferi 
reprezentări multiple şi dinamice ale 
fenomenelor şi mai ales, interacţiune 
profesor-student și student-student pot fi          
cât mai bine valorificate. Experienţa 
didactică a profesorului și capacitatea sa 
de a se adapta noului sunt aspecte 
importante în derularea activităților de 
curs și seminar în varianta online. De 
asemenea rolul profesorului nu trebuie 
diminuat în procesul de instruire, ci i se 
adaugă noi valenţe, și posibilități de 
exprimare profesională. Studenții se pot 
implica activ în comunicarea didactică 
derulată online doar dacă în paralel nu 
desfășoară alte activităţi de rutină. 
Totodată pot să își stimuleze activitatea 
intelectuală și să își valorizeze 
aptitudinile și cunoștințele tehnice și de 
specialitate. Comunicarea didactică în 
mediul online are atât aspecte pozitive 
cât și negative. Dintre cele pozitive 
menționăm: posibilitatea de-a participa la 
ore din orice loc, accesul la învățare în 
condiții dificile, posibilitatea de studiu și 
lucru individual – blended learning, 
utilizarea unor informații prezentate 

astfele încât să stimuleze memoria 
auditivă și cea vizuală. 

Pe de altă parte nu putem acoperi multe 
niveluri educaționale: relațional, 
învățarea prin cooperare, monitorizarea 
evaluării, individualizarea învățării-
predării pentru fiecare student 

Pentru viitor!  
− Augusto Curry (2012), în ”Copii 

străluciți, elevi fascinanți” preciza: 
− Suntem profesori? 
− Mult mai mult! 
− Suntem educatori? Mai mult de-atât! 
− Suntem vânzători de visuri 
− Pentru ca cel timid să îndrăznească, 

pentru ca cel agitat să se liniștească, 
− Fără visuri suntem sclavi! 
− Fără visuri ascultăm de ordine! 
− Fie ca voi, dragi elevi, să fiți mari 

visători! 
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Logopedia-considerații praxiologice: interogații, bune practice și intervenție 
bazată pe dovezi științifice 

Ovidiu Cristian TUDOREAN 1 

Abstract 

INTRODUCTION: Although speech therapy in Romania has a tradition of over 70 years, the practice in the 
field is in a full process of affirmation and clarification. The initial training system and some professional 
organizations contribute to the updating and dissemination of standards and good practices in the field.   

OBJECTIVES: This paper aims to describe some aspects of Romanian speech therapy practice and to draw 
attention to some discrepancies in the reporting of language and communication disorders. Some 
suggestions on concrete ways of intervention and evidence-based speech therapy are also offered.  

METHODS: (1) The statistical data reported by the Iași Inter-School Speech Therapy Center between 2011 and 
2020 were analyzed. The data are compared with those available internationally. (2) Two children groups 
were considered: one diagnosed with developmental language disorder (DLD) (n = 67) and another diagnosed 
with language delay (LD) (n = 57), aged between 3 and 12 years (M = 5 years 8 months). Tests were used to 
establish the psychological language age, active and passive vocabulary, record the phonetic inventory and 
language samples analysis (LSA) for qualitative observations. 

RESULTS: (1) Statistical data reveal a concordance of reports for speech sound disorders. There are major 
discrepancies for the other language and communication disorders. Causal explanations and potential 
directions for remedying this situation are proposed. 

(2) A statistical analysis (Student’s t test) was conducted in order to compare the children in LD and DLD 
groups. The data obtained from this analysis along with LSA indicate that the language skills differ between 
the two groups on the following aspects: lexical, pragmatic, semantic, syntactic, morphological and 
phonological. Significant differences (p<0.05) occur for onset speech therapy age, phonological disorder, 
passive vocabulary and language psychological age. Results for active vocabulary did not indicate statistical 
difference between LD and DLD children.  

CONCLUSIONS: Explorations reveal a situation with potential negative consequences on children with 
language and communication disorders. It is desirable to ensure a consensus among practitioners, from the 
identification phase to the construction of the remediation plan. The use of guidelines for language 
development and communication skills can contribute to a unitary and effective practice. The study is a 
prospective one, this issue being subject for further exhaustive approaches. 

Keywords: Romanian speech therapy, language disorders prevalence, language tests, 
evidence-based practice, guides for developing language and communication skills. 

 

Introducere  
Ca disciplină științifică, obiectul 
logopediei îl constituie tulburările de 
vorbire, limbaj și comunicare. Ca practică 
clinică, logopedia:  

− oferă terapie educativ - recuperatorie 
copiilor, adolescenților și adulților ce 
au afectate abilitățile de vorbire, 
limbaj și / sau comunicare;  

− își propune să îmbunătățească 
abilitățile de comunicare, să prevină 
sau să reducă consecințele invalidante 
ale tulburărilor la nivel personal, 
social, academic și profesional.  

Putem vorbi despre logopedie în România 
(în sensul în care a fost definit și 
circumscris domeniul după delimitarea 
dintre foniatrie și logopedie de către Emil 
Fröschels când a înființat Asociația 
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Internațională de Logopedie și Foniatrie 
în 1924), începând cu anii 50 ai secolului 
trecut. Sunt peste 70 de ani de evoluție, 
asta putem afirma cu certitudine. Dacă 
suntem acolo unde ar trebui, după atâta 
timp, aceasta este o direcție deschisă 
pentru dezbatere.  

Istoria logopediei românești se suprapune 
în bună măsură cu trei dintre cele patru 
perioade importante ale evoluției 
domeniului, așa cum le-a sintetizat 
Duchan (2011). Vorbim despre:  

− Anii de formare (1900 – 1945); 
− Perioada de procesare (1945 – 1965); 
− Perioada / era lingvistică (1965 – 1975); 
− Revoluția pragmatică (după 1975).  

Pentru fiecare etapă putem să amintim 
unele nume și lucrări de referință, fără ca 
această enumerare să fie exhaustivă sau 
completă, ci mai degrabă legată de 
relevanța pentru practica logopedică:  

− Samuel T. Orton (1879 – 1948) – 
(Orton, 1937); Emil Fröschels (1884 – 
1972) – (Fröschels, 1925);  

− Heinz Werner (1890 – 1964) – 
(Werner, 1940); Helmer Myklebust 
(1910 – 2008) – (Myklebust, 1956); 
Mildred Templin (1913 – 2008) – 
(Templin, 1957);  

− Noam Chomsky (n. 1928) – (Chomsky, 
1957); Roger Brown (1925 – 1997) – 
(Brown, 1973);  

− Lois Bloom (n. 1934) și Margaret Lahey 
(n. 1932) – (Bloom & Lahey, 1978); 
Dorothy Bishop (n. 1952), Susan 
Ebbels, Laurence Leonard…   

Formara și pracrica logopedică în România  
În România, logopezii au o pregătire 
inițială ca absolvenți ai facultății de 
psihopedagogie specială, psihologie sau 

pedagogie. În specializarea 
psihopedagogie specială de la 
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din 
Iași există cursurile „Introducere în 
logopedie” și „Terapia tulburărilor de 
limbaj” și cursuri opționale de logopedie 
la celelalte specializări.  

În conformitate cu reforma impusă de 
Procesul Bologna, absolvenții facultăților 
menționate pot urma un program de 
masterat în logopedie, master care există 
în prezent doar în două centre 
universitare, la Universitatea din 
București (Terapia logopedică în 
procesele de comunicare) și la 
Universitatea Babes-Bolyai din Cluj 
(Terapia limbajului și audiologie 
educațională). La Universitatea „A. I. 
Cuza” – Facultatea de Psihologie și Științe 
ale Educației funcționează trei programe 
de masterat care au cursuri și seminarii 
de logopedie.  

La nivel național există două asociații 
profesionale care încearcă să impună 
standarde profesionale riguroase. Aceste 
două organizații sunt Asociația 
Logopezilor din România ALR (București) 
și Asociația specialiștilor în terapia 
tulburărilor de limbaj din România 
ASTTLR (Cluj-Napoca). Având în vedere 
criteriile de reprezentativitate și 
rigurozitate profesională, ASTTLR este cu 
certitudine structura organizațională cea 
mai calificată pentru a reprezenta această 
profesie.  

ASTTLR este membră a European Speech 
and Language Therapy Association 
(ESLA), având cea mai diversă gamă de 
cursuri acreditate. Această organizație 
europeană (numită anterior CPLOL) are 
în prezent peste 30 de organizații 
membre în 27 de țări europene, 
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reprezentând peste 50.000 de 
profesioniști.   

Se poate afirma că ne aflăm pe o 
traiectorie corectă pentru ralierea la 
standardele internaționale care privesc 
terapia tulburărilor de limbaj și 
comunicare. Deoarece această conferință 
are un caracter pragmatic, ne vom referi 
punctual la elementele cheie ale 
intervenției logopedice, oferind unele idei 
și exemple de acțiune.  
Screening, evaluare formativă, evaluare 
standardizată, diagnosticul diferențial  
Organizarea logopedică în sistemul 
public implică screeningul preșcolarilor și 
școlarilor mici din zona de intervenție 
logopedică. La nivel internațional practica 
de screening nu este folosită și acceptată 
universal, existând argumente pro și 
contra (Law, Boyle, Harris, Harkness, & 
Nye, 2000). Deoarece nu se întrevede o 
modificare majoră în cutumele 
organizatorice din centrele logopedice, 
este utilă o aducere la un numitor comun 
a procedurilor, pentru a avea o imagine 
fidelă a incidenței și prevalenței 
tulburărilor de limbaj și comunicare la 
vârstele mici.  

Ne-am propus să studiem prevalența 
tulburărilor de limbaj și comunicare, așa 
cum reiese din raportările Centrului 
Logopedic Interșcolar Iași (CLI). 
Obiectivul studiului 
1. Descrierea prevalenței tulburărilor de 

limbaj la copiii preșcolari (M = 4.5 ani, 
SD = .7) și școlari mici (M = 8 ani, SD = 
1.41) 

Aria de colectare a datelor este 
reprezentată de jud. Iași – Iași, Pașcani, 
Târgu Frumos și Podu Iloaiei. Perioada 
analizată: ultimii 10 ani școlari (2011 – 
2020).  
Al doilea studiu care este prezentat 
succint în această lucrare are ca obiectiv 
principal:  
2. Prezentarea elementelor de diagnostic 

diferențial pentru tulburările de limbaj 
cu etiologie neprecizată: 

− Tulburarea de dezvoltare a limbajului 
– DLD (anterior denumită tulburare 
specifică de limbaj SLI) – ICD-10: F80.1 
/ F80.2  

− Întârzierea în dezvoltarea limbajului – 
LD – ICD-10: F80.9  

Tabelul 1 – Centralizarea situației statistice 2011 – 2020 de la nivelul CLI Iași 
An școlar Tulburări 

de 
pronunție 

Tulburări 
de ritm și 
fluență 

Tulburări 
de voce 

Tulburări 
specifice 
de învățare 

Tulburări de 
dezvoltare a 
limbajului 

Tulburări 
pragmatice 
de limbaj 

2011-2012 566 6 0 141 39 0 
2012-2013 643 1 0 94 42 0 
2013-2014 627 1 0 87 42 0 
2014-2015 597 3 0 104 61 0 
2015-2016 626 10 2 85 58 0 
2016-2017 614 5 0 79 80 0 
2017-2018 577 5 0 109 89 0 
2018-2019 580 3 0 97 91 0 
2019-2020 1318 11 1 283 155 0 
2020-2021 1248 12 1 182 145 0 
Total 7396 57 4 1261 802 0 
Prevalența  8.84% .07% .005% 1.51% .96% 0% 
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Prin compararea raportărilor statistice 
pentru intervalul menționat cu cele 
disponibile la nivel internațional am 
constatat diferențe semnificative. Astfel, 
compilarea mai multor surse referitoare 
la tulburările de limbaj și comunicare 
oferă următoarele date:  
− Tulburări fono-articulatorii: 8.84% 

(Broomfield & Dodd, 2004).   
− Tulburări de ritm și fluență: 3.22% 

(Craig, Hancock, Tran, Craig, & Peters, 
2002).  

− Tulburări de voce: 1.4% (Black, 
Vahratian & Hoffman, 2015).  

− Tulburări specifice de învățare: 4-9% 
(citire); 3-7% (matematică) (DSM-5) 

− Tulburări specifice de limbaj (receptiv 
– expresiv): 7% (Tomblin, Records, 
Buckwalter,  Zhang, Smith, & O'Brien, 
1997).  

− Tulburări sociale (pragmatice) de 
limbaj: 7.5% (Ketelaars, Cuperus, van 
Daal, Jansonius, & Verhoeven, 2009). 

 
Figura 1 - Raportarea tulburărilor de 
limbaj și comunicare (internațional – 

România) (%) 
Față de statisticile internaționale există 
discrepanțe importante, excepție 
tulburările fonoarticulatorii. Potențiale 
explicații ale diferențelor de raportare ar 
putea fi:  
Incidența și prevalența mai mici (în 
termeni reali) în cazul copiilor români  

Material și metodă 

Raportarea neuniformă la criteriile de 
diagnostic 

Este puțin credibil să considerăm validă 
prima explicație. Cel mai probabil 
celelalte două constituie sursele acestor 
diferențe.  

O posibilă soluție o reprezintă folosirea 
unor instrumente de evaluare care să fie 
aplicate și interpretate unitar de către toți 
logopezii. Penuria testelor standardizate 
cu specific logopedic pentru limba 
română este (încă) un impediment major.  

Un studiu care este în derulare își dorește 
să pună la dispoziția logopezilor o 
combinație de trei instrumente care să 
respecte caracteristicile de validitate, 
fidelitate și consistență și care să permită 
stabilirea unui diagnostic diferențial 
pentru tulburarea de dezvoltare a 
limbajului și tulburarea socială 
(pragmatică) de limbaj, așa cum sunt 
descrise în DSM-5, respectiv ICD-10.  

Aceste instrumente sunt probele pentru 
stabilirea vârstei psihologice a limbajului, 
cu etaloane de dezvoltare reactualizate pe 
un eșantion de 610 copii cu vârsta între 3 
și 7 ani (VPsLb) (acest studiu va constitui 
obiectul unei prezentări ulterioare), un 
test de vocabular activ și pasiv (TVAP) și 
analiza eșantioanelor  / mostrelor de 
limbaj (AEL).  

Probele au fost aplicate unui lot de 124 
copii (25 fete și 99 băieți). Structura 
lotului este redată în tabelul 2.  

Tabelul 2 – Participanții la studiu 
Genul LD DLD 
Fete 9 16 
Băieți 48 51 
Notă N= 124 Vărsta medie a participanțlor 
este de 5.67 ani (SD=1.53) 

8.8

3.22
1.4

5.75
7 7.5

8.84

0.07 0.005
1.51 0.96 0

0
5

10

INTERNATIONAL RO
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Materiale 
Materialele folosite pentru evaluarea 
participanților la studiu sunt:  

− Inventarul fonetic (Macrae, 2017) 
− VPsLb (Descoeudres, 1924; Vrăsmaş et 

al., 1997) – norme de dezvoltare 
actualizate* 

− Analiza mostrelor / eșantioanelor de 
limbaj (LSA) (Owens & Pavelko, 2020) 

− TVAP (Deltour & Hupkens, 1980)  

*VPsLb – etaloane de dezvoltare 
actualizate 

− Etaloane de dezvoltare actualizate pe 
un lot de 610 copii 3 - 7 ani 

− A fost introdusă o subprobă de fluență 
verbală (culori)  

Toate elementele vizuale ale probelor au 
fost selectate pentru a fi conforme cu 
licența Creative Commons  ► folosirea 
legitimă de către logopezii din sistemul 
public.  

Sintetic acest studiu indică următoarele 
rezultate:  

− Copiii cu DLD încep terapia 
logopedică mai târziu decât copiii cu 
LD.  

Cea mai plauzibilă explicație pentru acest 
lucru este legată de semnalele 
contradictorii pe care părinții le primesc 
de la copii.  

Aceștia au un profil de dezvoltare 
eterogen, cu o abilitate nonverbală medie 
sau peste medie, în contrast cu abilitățile 
lor lingvistice expresive.  

Speranța că dificultățile de limbaj vor 
înregistra o remisie spontană duce la 
amânarea solicitării ajutorului 
profesional.  

− Copiii cu LD au un profil de dezvoltare 
mai omogen, cu abilități reduse atât 
verbal cât și nonverbal.  

Părinții devin mai repede conștienți de 
discrepanțele în dezvoltarea copilului, 
prin raportare la frați mai mari sau alți 
copii de aceeași vârstă. Acest lucru îi 
determină să caute ajutorul profesional 
dintr-o etapă incipientă.  

− O altă diferență între cele două 
grupuri constă în tulburările de tip 
dislalic.  

o Grup LD media = 8.59 
foneme afectate 

o Grup DLD media = 3.41 
foneme afectate.  

După 6 luni de terapie logopedică (2 x 
săptămână), aceste tulburări au scăzut în 
ambele grupuri, dar conștientizarea 
fonologică a rămas sub nivelul așteptat în 
primul grup. 

S-au identidicat diferențe statistice 
semnificative pentru vocabularul pasiv 
(VP), dar nu și pentru vocabularul activ 
(VA). Copiii cu DLD au tendința de a se 
exprima mai lacunar, folosind 
preponderent cuvinte cu semnificație 
bine cunoscută. Copiii cu LD sunt mai 
locvace, dar tind să folosească 
stereotipuri în comunicarea verbală, fără 
prea o varietate în modul în care 
utilizează categoriile gramaticale.  

VPsLb a evidențiat, de asemenea, 
diferențe semnificative între cele două 
grupuri.  

− Grup LD = 3.93 (ani) 
− Grup DLD = 5.07 (ani).  
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Tabel 3 –Rezultate ale studiului 

 
Putem corela acest lucru cu vârsta medie 
de începere a terapiei. În plus, copiii cu 
DLD au rezultate mai bune la unele 
subprobe (memoria cifrelor și culorile - 
receptiv și fluență verbală).  

Datele statistice analizate indică o sub-
diagnosticare a unor categorii specifice de 
tulburări de limbaj, cel mai probabil 
consecința unei metodologii neunitare de 
evaluare. Specialiștii logopezi apreciază 
concordant și corect un anumit tablou 
semiologic, așa cum reiese din 
ministudiul în care un grup de 20 
logopezi au fost rugați să ierarhizeze 
dificultățile de limbaj ale unui copil de 9 
ani pornind de la o mostră de limbaj, 
aceste aprecieri fiind consensuale. În 
condițiile în care cadrul referențial va fi 
mai clar definit, vom asista la o unificare 
terminologică în privința tulburărilor de 
limbaj cu etiologie neprecizată și o 
aliniere la standarde de bune practici 
actualizate. 

Planificarea, implementarea și evaluarea 
intervenției logopedice 
Această etapă a terapiei logopedice este 
intrinsec legată de rezultatele etapei 
anterioare. Dacă pentru tulburările 
fonoarticulatorii nu există provocări 
substanțiale, cu totul altfel stau lucrurile 
în cazul tulburării de dezvoltare a 
limbajului sau a tulburării pragmatice de 
limbaj.  

Avem la îndemână o modalitate obiectivă 
de cuantificare a progresului, prin 
folosirea indicatorilor dezvoltării 
lingvistice, rezultați din AEL. Acești 
indicatori, relativ simplu de înregistrat, 
sunt:  

Lungimea medie a enunțului (LME) 
(Mean Length of Utterance MLU, în 
engleză) poate fi calculată pentru cuvinte 
sau pentru morfeme. LME pentru cuvinte 
este mai simplu de calculat, dar are, cel 
puțin pentru limba engleză, o valoare 
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diagnostică mai redusă. LME pentru 
morfeme se calculează după procedura 
propusă inițial de Brown și dezvoltată de 
Miller (Brawn, 1973; Miler&Chapman, 
1981). O actualizare a normelor pentru 
copiii între 3  și 9 ani a fost publicată în 
2010 (Rice et al., 2010). Există de 
asemenea norme pentru copiii români 
(Bodea Hațegan, 2016).  

AEL poate fi utilizată pentru a calcula alți 
indicatori ai diversității semantice. În 
practica clinică dar și în cercetare sunt 
folosiți: 

− Numărul de cuvinte diferite (NCD) 
− Numărul total de cuvinte (NTC) 

Din aceste două măsuri se poate calcula:  

Ponderea cuvintelor unice (PCU) – (Type 
Token Ratio, în engleză).  

PCU se obține prin împărțirea NCD la 
NTC. Interpretările oferite de Miller 
(Miller & Chapman, 1981) și Fletcher 
(1985) lucrării lui Templin (1957) tind să 
fie principalele surse citate în ceea ce 
privește utilizarea și cuantificarea PCU. 
Autorii sugerează  că uzual copiii cu 
vârste între 3 și 8 ani ar trebui să aibă o 
PCU de aproximativ .5. Sub acest nivel 
diversitatea lexicală este redusă, copilul 
folosind aceleași cuvinte chiar dacă 
contextul comunicațional ar permite / 
impune o mai mare varietate (Fiestas et 
al., 2005). Interpretarea PCU trebuie 
făcută având în vedere faptul că scorul 
este variabil din punct de vedere 
situațional și de asemenea variază cu 
dimensiunea eșantionului verbal folosit 
(Hess, Sefton, & Landry, 1986; Richards, 
1987).  

O importantă direcție de intervenție 
poate viza dezvoltarea vocabularului de 

utilizare. Volumul vocabularului cunoaște 
o creștere exponențială în primii ani ai 
dezvoltării. Unul dintre rolurile 
logopedului este acela de a stimula 
această dezvoltare într-un context 
pragmatic, legat de caracteristicile și 
particularitățile socio-culturale ale 
copilului.  

Un exemplu de activitate practică care are 
drept obiective activizarea vocabularului 
este folosirea unei colecții de 630 imagini 
organizate câte 9 pe pagină, alături de un 
grafic săptămânal pe care se marchează 
utilizarea cuvintelor corespunzătoare în 
combinații și contexte personalizate, 
adaptate necesităților de dezvoltare ale 
copilului. Prin folosirea acestui grafic 
avem o imagine fidelă a nivelului de 
implicare a familiei în procesul educativ-
terapeutic și de asemenea a consistenței, 
stabilității achizițiilor realizate.  

În figurile 2 și 3 sunt exemplificate aceste 
instrumente de lucru.  

 
Figura 2 – Fișa pentru dezvoltarea 
vocabularului  
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Figura 3 – Graficul săptămânal pentru 

exersarea elementelor de vocabular  
Materialul este versatil și permite o folosire 
adaptată atât în activitatea individuală, cât 
și în cea de grup. Un alt avantaj este 
reprezentat de faptul că formatul fișierelor 
(.pdf sau .jpeg) permite  trimiterea acestora 
către părinți sau folosirea în contextele 
telepracticii.  
Nivelul scăzut al abilităților lingvistice 
pentru copiii cu DLD duce la afectarea mai 
multor aspecte ale vieții lor de zi cu zi. 
Acești copii au un risc mai mare de a 
întâmpina dificultăți atunci când se 
confruntă cu sarcini structurate de tip 
academic. Primele semne ale DLD pot fi 
observate de la vârsta de 3 ani, iar 
recunoașterea lor timpurie permite o 
intervenție eficientă, care poate preveni 
eșecurile ulterioare ale integrării 
educaționale. DLD are un caracter distinct, 
diferit de LD; are markeri specifici care 
necesită măsuri specifice de la faza de 
diagnostic până la proiectarea planului de 
intervenție educațional-terapeutic.  

Un ghid de intervenție pentru dezvoltarea 
abilităților de limbaj și comunicare  

Considerăm că o aplicare sistematică a 
unui program lingvistic și terapeutic 
coerent, personalizat și individualizat, 
poate duce la o dezvoltare reală și la 
progrese cuantificabile pentru acești 
copii. Progresul trebuie să fie vizibil și 
măsurabil, așa cum sugerează noțiunea 
de „practică bazată pe dovezi” (EBP), care 
este cheia în orice tip de intervenție: 
medicală, psihologică sau educativă.  

Ghidul de intervenție pentru dezvoltarea 
abilităților de limbaj și comunicare este 
construit pornind de la următoarele 
principii generale:  

− EBP;  
− Dovezile bazate pe practică (Green, 

2008);  
− Ralierea la schimbarea de paradigmă a 

abilităților fundamentale (Future of 
Jobs Report 2020, World Economic 
Forum).  

 
Fig.4.- Reliefări ale abilităților 

fundamentale viitoare 
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Avantaje 
Structură exhaustivă – acoperirea întregii 
palete a elementelor și funcțiilor de 
limbaj; 

Adaptabilitate – pot fi selectate 
componentele care necesită atenție 
sporită, conform evaluării inițiale;  

Transferabilitate – activitățile pot fi 
derulate de majoritatea persoanelor 
semnificative din punct de vedere 
educațional;  

Fezabilitate – raport echilibrat între input 
și output. 

Structura propusă: 

 
Expresivitatea de limbaj 

Limbajul oral receptiv și expresiv 
− Atenția centrată în câmp perceptiv pe 

date verbale 
− Vocabular receptiv și expresiv  
− Înțelegerea verbală auditivă  
− Fluența verbală (cu determinanți 

executivi și lingvistici) 
− Denumirea  
− Repetarea (atenție auditivă și praxie 

fonoarticulatorie)  
Dezvoltarea scrierii  
− Creion – hârtie  
− Tastarea  

Auto-exprimarea prin limbaj 
Scrierea pragmatică  

Citirea cu sens  

− Solicitarea de informații  
− Respectarea indicațiilor 
− Decodarea simbolurilor și a etichetelor  
− Organizatoare grafice  
− Completarea formularelor  

− Citirea instrumentelor  
− Hărți, tabele și grafice  

Consolidarea abilităților de limbaj  

Abilități de lectură  

Abilități gramaticale și utilizare 
pragmatică a limbajului  

Vocabular – extindere, informații, 
comparații, similitudini  

Concepte numerice de bază  

Abilități de limbaj pentru domeniul 
științe  

Abilități de limbaj pentru domeniul social  

Abilități de constatare a faptelor  

− Informații despre carte  
− Utilizarea dicționarelor  
− Utilizarea atlaselor și a enciclopediilor  
− Biblioteca fizică și digitală  
− Interpretarea informațiilor  
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Rolul activ al părintelui  în procesul de recuperare a copiilor cu TSA 

Ioana Mădălina ORIAN1 , Andreea Garofița BACIU2  

Abstract 

Poor social-pragmatic communication is one of the frequent symptoms of the Autism Spectrum Disorder 
(ASD). The determining factors of the syncopes which occur on the communication level are the deficits in 
the receptive and expressive language. The role of communication and language, the intervention of the 
parent in the process of recovering the child, the training of the parents as well as the early intervention in 
the Autism Spectrum Disorder are aspects that have benefited from more attention lately. The main objective 
of this paper is to observe the progress made by the children with ASD, who have benefited from online 
education and recovery therapy from a therapist.  
The case study was used, through observing the evaluation reports with the help of the ABLLS-R 
evaluation tool, applied to five children with ASD. The expected results have taken the form of improved 
performance on the evaluated subscales and with improved results in the intervention applied by the 
parent and guided by the therapist. These findings are meant to emphasize the importance of parent 
involvement in the process of developing language and communication, as well as recovery in the context 
of ASD. 

Keywords: telepractice, autism spectrum disorder, social-pragmatic communication 
disorders, early intervention, parents` training 
 

Tulburarea de spectru autist – definire și 
clasificarea diagnosticului 
„Autismul este o tulburare de dezvoltare 
complexă, care apare de obicei în timpul 
primilor trei ani de viaţă şi afectează 
capacitatea unei persoane de a comunica 
şi interacţiona cu alții. Autismul este 
definit de un anumit set de 
comportamente şi este un spectru de 
tulburări care afectează indivizii în mod 
diferit şi în grade diferite.” (http://autism-
society.org/what-is/) 

Tulburarea de spectru autist este o 
tulburare foarte frecventă în zilele noastre 
şi care se află în atenţia şi preocuparea 
mai multor categorii profesionale, din 
zona medicală, psihologică şi psihiatrică. 
Tulburarea de spectru autist (TSA), 
conform DSM-5 (APA, 2013), este o 
tulburare pervazivă de neurodezvoltare, 
cu consecinţe în plan socio-profesional, 

cu impact profund asupra funcţionalităţii 
persoanei pe termen scurt, mediu şi lung, 
caracterizată prin interacţiune socială 
atipică, interes social redus, mişcări 
atipice şi comunicare deficitară (Trifu et. 
al., 2019). 

Termenul de TSA se regăseşte în 
Manualul de Diagnostic şi Statistică a 
Tulburărilor Mentale (DSM-5) şi 
înlocuieşte tulburările care se regăseau în 
trecut sub termenul de: autism infantil, 
autism, autismul lui Kanner, autism înalt 
funcţional, tulburări pervazive de 
dezvoltare, alte tulburări dezintegrative 
ale copilăriei şi sindromului Asperger. 
Aşadar, persoanele cărora conform DSM-
IV li s-a stabilit unul dintre diagnosticele 
menţionate anterior, conform DSM-5 
sunt încadrate în categoria diagnostică a 
TSA-ului. ICD-10 (World Health 
Organization, 1993), observă o afectare a 
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dezvoltării în anumite arii, mai exact este 
afectată funcţia de comunicare a 
limbajului receptiv şi expresiv. 

DSM-5 umărește patru dimensiuni de 
bază în ceea ce privește propunerile de 
diagnosticare (Bălaș-Baconschi, 2015): 

Dificultăți de comunicare și interacțiune 
socială, puse în evidență prin deficitele de 
reciprocitate social-emoțională; 
comunicare nonverbală deficitară în plan 
social; dificultăți în dezvoltarea și 
menținerea relațiilor sociale potrivite 
vârstei; 

Patternuri comportamentale, interese sau 
activități restrictive și repetitive, care se 
pot manifesta prin discursuri stereotipe, 
folosirea inadecvată a unor obiecte, 
orientare predominantă spre rutine cu 
interes limitat și cu accent doar pe 
anumite aspecte, hipo- sau 
hipersensibilitate senzorială; 

Simptomele sunt evidente în prima etapă 
a copilăriei; 

Simptomele manifestate limitează sau 
afectează funcționarea normală de zi cu zi 
a individului (APA, 2013). 

DSM-5 a realizat restrângerea criteriilor 
de diagnosticare a TSA (Bălaș-Baconschi, 
2015) iar tulburările spectrului autist 
suferă de cele mai multe dintre 
problemele regăsite și la celelalte grupe 
diagnostice (Paris, 2015). În DSM-IV, 
sindromul Asperger, cea mai studiată 
variantă a autismului, era separat de 
spectrul autist dar inclus în categoria mai 
largă a tulburărilor pervazive de 
dezvoltare. În DSM-5 ambele afecțiuni se 
regăsesc în spectrul autist. Definiția dată 
de DSM-5, nu este mai restrictivă decât 
cea oferită de DSM-IV, așa cum se credea 

(Huerta et al., 2012). Aceste modificări ale 
practicii diagnostice au condus la 
modificarea autismului dintr-o boală rară, 
în una comună, incidența TSA-ului fiind 
de 1% în populație, adică 1 la 54 de copii 
cu vârsta până în 8 ani 
(http://www.cdc.gov/ncbddd/autism/dat
a.html ). 

Luând însă în calcul toate criteriile 
diagnostice, simptomatologia și 
manifestările specifice, TSA este o 
tulburare care nu afectează exclusiv 
persoana diagnosticată ci și mediul 
familial al acesteia prin schimbarea 
rutinelor zilnice, viziunea asupra 
contextului familial, regândirea și 
reorganizarea vieții de zi cu zi, 
transformând toți membrii familiei în 
persoane afectate direct sau indirect de 
această tulburare. Astfel, în această 
afecţiune, colaborarea interdisciplinară, 
precum și implicarea familiei, sunt 
esențiale în întreg procesul de 
diagnosticare și evaluare, echipa 
multidisciplinară fiind parte a întregului 
proces de intervenție și asistență. 

Dintre elementele simptomatologiei 
(deficite sociale și de comunicare și 
interese stereotipe și comportamente 
repetitive), care atrag atenția părintelui, 
determinându-l să ceară ajutor de 
specialitate se pot menționa: întârzierea 
în achiziţia şi dezvoltarea limbajului, 
comunicare alterată, jocul ciudat şi 
nefuncţional, lipsa de interacţiune cu 
ceilalţi, diverse mişcări repetitive, 
stereotipe, dezvoltare dizarmonică, 
neomogenă a copilului, copilul este 
nonverbal, comunicarea este egocentrică, 
apariţia ecolaliei, dislalie, copilul prezintă 
un limbaj fără intenţie de comunicare, 
apariţia a prozodiei, copilul are contact 

http://www.cdc.gov/ncbddd/autism/data.html
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vizual deficitar, limbajul expresiv şi cel 
receptiv sunt deficitare, pierdere 
semnificativă a oricărei abilități de 
comunicare, o regresie a limbajului, care 
poate apărea la orice vârstă (Filipek et al., 
2001). 

Rolul părintelui în procesul de recuperare al 
copilului cu TSA 
Când o familie se confruntă cu 
diagnosticul de TSA, aceasta e nevoită să 
se adapteze la nevoile speciale ale 
copilului iar părinţii îşi pot schimba 
viziunea asupra vieţii prin lărgirea şi 
aprofundarea valorilor şi priorităţilor 
acestora (Maynard et al., 2015). Familia e 
nevoită să îşi schimbe rutina iar 
interacţiunea copil-părinte suferă 
modificări. Astfel, părintele este o 
componentă importantă şi decisivă în 
recuperarea copilului cu TSA şi în cadrul 
echipei multidisciplinare care se ocupă de 
tratarea copilului. 

„Actuala pandemie, faptul că orice 
întâlnire față în față implică riscul de 
infecție, a dus la situația nefericită de 
restrângere considerabilă, și chiar de 
interdicție, a învățării față în față, deși 
aceasta din urmă este simplă, naturală și 
nu necesită investiții deosebite.” (Orțan, 
F. 2020). În contextul pandemic pe care îl 
traversăm, cu perioade în care întâlnirile 
pentru terapia de recuperare față în față a 
devenit practic imposibilă, rolul 
părintelui în cadrul recuperării copilului 
cu TSA a crescut semnificativ și a căpătat 
noi valențe. Chiar dacă, în mare parte au 
fost ignorate cercetările în ceea ce 
priveşte intervenţia mediată de părinţi, 
acest domeniu este unul important, de 
actualitate şi demn de studiu. În ultimii 
ani, cea mai mare focalizare este asupra 
intervenţiei timpurii în cadrul recuperării 

copilului cu TSA, însă au apărut şi alte 
tendinţe importante care includ activităţi 
considerabile ca valoare în domeniul 
limbajului şi a comunicării social-
pragmatice (Matson et al, 2012). 
Instruirea părinţilor ca terapeuţi poate 
aduce beneficii în recuperarea copilului 
cu TSA, reduce nivelul de stres atât în 
cazul părinţilor cât şi în cazul copiilor, 
creşte gradul de generalizare a achiziţiilor 
şi poate reduce costurile tratamentului. 
Instruirea părinţilor poate fi privită ca o 
componentă a intervenţiei timpurii, care 
a primit o atât de multă atenţie în ultimii 
ani. 

Instruirea părinților ca terapeuți. Studii și 
programe 
„Alături de intervențiile specializate, 
pentru copiii cu TSA sunt necesare 
intervențiile destinate părinților pentru a 
crește eficiența terapiei.” (Makrygianni & 
Reed, 2010). Acest lucru devine necesar 
din cauza distresului parental apărut. 
Dintre sursele distresului parental autorii 
amintesc: adoptarea mai multor roluri 
(părinte, partener de viață, angajat, etc.); 
resurse limitate (financiare, suport 
social); mediul familial (relația de cuplu); 
caracteristicile copilului (deficite în 
interacțiunea socială, comportamente 
stereotipe). Tipurile de intervenție pentru 
părinți vizează: traininguri parentale 
comportamentale; intervenții cognitiv-
comportamentale; combinarea tehnicilor 
de parenting cu cele cognitiv-
comportamentale. 

Tulburarea de spectru autist prezintă o 
gamă largă de simptome și provocări 
comportamentale. Astfel, probabilitatea 
ca părinții să aibă nevoie și să poată 
beneficia de programe de pregătire ca 
terapeuți este semnificativă. Cu toate că 
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unii părinți abandonează aceste programe 
deoarece le consideră ineficiente (din 
cauza particularității fiecărui caz în parte 
și a provocărilor unice pe care le ridică), 
autorii Helm și Kozloff (1986) și, ulterior 
autorii Matson ML, Mahan S., și Matson 
JL (2009), recomandă un model de 
pregătire care se concentrează pe abilități 
funcționale și care utilizează metode 
comportamentale care îmbunătățesc 
generalizarea și cresc funcționalitatea 
comportamentului copilului pe termen 
lung. Metodele descrise se bazează pe 
modelele eficiente ale terapiei 
comportamentale și a analizei 
comportamentale aplicate. 

Implicarea și intervenția timpurie a 
părinților în recuperarea copiilor cu TSA, 
nu este un subiect nou. Autorii Lovaas, 
Koegel, Simmons și Long tratează acest 
subiect încă din anul 1973 iar metode 
practice pe care părinții le pot aplica sunt 
împărtășite de autorii Jocelyn, Casiro, 
Beattie, Bow și Kneisz în anul 1998 
(Jocelyn LJ et al, 1998). 

Pregătirea părinților a primit o atenție de 
cercetare în domeniul TSA iar rezultatele 
apărute sunt promițătoare. Părinții sunt 
capabili să dezvolte abilități în mare parte 
în domeniul analizei comportamentale 
aplicate care are ca rezultat o recuperarea 
mai eficientă a copiilor. Avantaje evidente 
ale acestor metode includ generalizarea 
sporită, intervenţii mai ieftine şi mai 
puţin consumatoare de resurse şi un 
potenţial mai mare de menţinere a 
achiziţiilor dobândite. În plus, aceste 
intervenţii ajută părinţii să înţeleagă mai 
bine cum îşi pot trata copilul într-un mod 
eficient iar părinţii sunt capabili de a 
obţine informaţii despre intervenţii 
eficiente. Aceşti factori fac ca părintele să 

fie mai eficient în tratarea copilului şi să 
respecte mai fidel indicaţiile pe care le 
primeşte în acest sens. 

Un studiu din 2009 a autorilor M.L. 
Matson, S. Mahan şi J.L. Matson (Matson, 
M.L. et al, 2009) reuneşte metodele 
eficiente de instruire a părinţilor a 
copiilor cu TSA. Comunicarea, fiind un 
simptom esenţial al acestei tulburări, 
autorii susţin că aceasta ar trebui să fie 
ţinta programelor de instruire a 
părinţilor. 

Primul studiu prezentat ca fiind eficient 
în dezvoltarea comunicării şi limbajului 
copiilor cu TSA este al autorilor Elder, 
Valcante, Yarandi, White și Elder (2005). 
Aceştia au obținut frecvența numărului 
de abilități predate taților prin 
intermediul sesiunilor de joc care au fost 
înregistrate pe video. În pregătirea de 
acasă a tatălui a rezultat că acești părinți 
au înregistrat niveluri mai mari de 
imitație adecvată și răspuns. Un alt câștig 
important a fost vocalizarea crescută a 
copiilor (Elder, JH et al, 2005). 

Un al doilea exemplu al acestei abordări 
este oferit de Gillett și LeBlanc (2007). Ei 
folosesc ceea ce descriu drept paradigmă 
a limbajului natural (PNL). Participanții 
la studiul lor au fost trei copii cu autism și 
mamele lor. Părinții au fost instruiți în 
PNL pentru a fi folosiți cu copiii lor în 
mare parte nonverbali. Mama s-a așezat 
pe podea cu diverse jucării și cărți, cu fața 
la copil. Elementele au fost folosite ca 
stimul pentru inițierea vocalizărilor. 
Mama descria acțiunea jucăriilor și apoi 
aștepta până la 5 secunde pentru ca 
copilul să facă vocalizarea preconizată. 
Dacă nu a apărut niciun răspuns, mama a 
continuat să modeleze comportamentul 
vocal până la trei încercări. Această 
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metodă a fost repetată de mamă folosind 
diferite obiecte. Părinții au fost instruiți 
în aceste proceduri prin instrucțiuni și 
observarea unei înregistrări video a unui 
psiholog care implementează PNL cu un 
copil care a avut autism. S-au remarcat 
îmbunătățiri semnificative ale jocului 
pentru doi dintre cei trei copii. Părinții au 
raportat că NLP a fost util și ușor de 
învățat (Gillett, J.N., Leblanc, L., 2007). 

Există o lungă tradiţie în literatura de 
specialitate a instruirii părinţilor dar nu s-
a ajuns la program complex de tratare a 
copiilor cu evoluţie tipică a nivelului de 
înţelegere. Sunt în lucru programe pentru 
TSA în funcţie de severitatea 
diagnosticului şi programe în funcţie de 
vârstă. Programele de intervenţie 
comportamentală timpurie includ adesea 
o componentă parentală. Această 
abordare este semnificativă şi importantă 
deoarece astfel părinţii se implică cât mai 
devreme în recuperarea copiilor. Cu toate 
acestea, nu există dezvoltate programe de 
instruire în funcţie de vârsta copilului, 
deoarece fiecare etapă de vârstă vine cu 
provocări particulare. 

Un model de program permanent de 
formare a părinţilor pare să fie tratat cu 
prudenţă, chiar şi pentru cei mai buni 
respondenţi la tratamente de 
comportament intensiv precoce. În acest 
moment, cercetătorii nu cunosc 
modalităţile de întreţinere ale 
intervenţiilor comportamentale timpurii 
pe o perioadă lungă de timp. Cu toate 
acestea, s-ar părea recomandabil ca, în 
funcţie de nevoi, părinţii să intervină 
pentru menţinerea abilităţilor deja 
existente. În plus, trebuie dezvoltate 
programe care să ajute copilul cu TSA să 
facă faţă, în timp, nevoilor de viaţă. 

Terapia online în TSA 
Serviciile medicale la distanță, prin 
intermediul platformelor online, au fost 
prezente în întreaga lume în perioada 
pandemiei care a debutat în anul 2020. 
Distanțarea socială și adoptarea învățării 
online sunt principala formă de 
organizare pentru a se evita îmbolnăvirea 
cu virusul SARS-COVID 19. 

În cazul TSA, unde persoanele au nevoie 
de un program de terapie susținut, 
terapia ABA (analiza comportamentală 
aplicată), terapia comportamentală, 
terapia ocupațională și terapia limbajului 
s-au mutat în mediul online. Dintre 
beneficiile utilizării serviciilor medicale la 
distanță se pot aminti 
(https://www.hopebridge.com/): 

− Continuitate și consistență în 
implementarea planului de intervenție 
personalizat; 

− Oferă mai multe oportunități 
părintelui pentru a se implica și a se 
instrui în terapia de recuperare a 
copilului cu TSA; 

− Abilitatea de concentrare pe mediul 
natural de învățare; 

Se poate începe mai ușor o activitate 
deoarece copilul este deja familiarizat cu 
mediul de acasă; 

Acces mai facil pentru familiile care nu 
beneficiază de transport pentru a ajunge 
la terapie; 

Timp flexibil al sesiunilor. 
În perioada pandemiei COVID-19, copiii 
cu TSA au beneficiat de terapie în mediul 
online, cu toate adaptările necesare astfel 
încât demersul educațional și terapeutic 
să prezinte un caracter continuu și să fie 
cât mai puțin afectat. Pentru a se asigura 

https://www.hopebridge.com/
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că drepturile la educație a copiilor cu 
dizabilități nu sunt încălcate, 
Departamentul Educațional din SUA a 
emis un document în data de 21 martie 
2020 prin care sublinia necesitatea 
continuării educației și terapiei în mediul 
online, cu adaptările necesare în cazul 
acestei situații. Acest document permitea 
orice formă de adaptare (inclusiv folosirea 
telefonului) în vederea realizării unui 
contact educațional cu elevii cu 
dizabilități și cu familiile acestora (Bodea 
Hațegan, Talaș, 2020). 

Printre avantajele participării familiilor la 
telepractică și de transformare a 
părinților în coterapeuți, Lowry (2020) 
enumeră (Botezat, 2021): 

Copiii învață să comunice în timpul 
activităților zilnice și a interacțiunii cu 
persoanele cele mai apropiate, adică 
părinții lor; 

Părinții au mai multe oportunități de 
interacțiune în contexte naturale 
cotidiene de comunicare, contexte pe 
care terapeuții le-ar crea cu mai multă 
dificultate; 

Părinții sunt cei care cunosc cel mai bine 
copilul; 

Terapeutul poate urmări dinamica 
familiei mai de aproape și are ocazia de a 
dirija îndeaproape programul desfășurat 
acasă. 

Studiu de caz – Direcții de cercetare 
Pornind de la teoria expusă, au fost 
observate rapoartele de evaluare cu 
ajutorul instrumentului de evaluare 
ABLLS-R a cinci copii cu diagnosticul de 
TSA. Primele rapoarte au fost făcute 
înainte de începutul pandemiei COVID-
19 iar acestea au fost comparate cu 
rapoartele întocmite după perioada de 
carantinare obligatorie. Studiul ajută să se 

dezvolte noi teorii referitoare la modul de 
dezvoltare a comunicării și limbajului în 
contextul familiei dar și legate de 
educație și terapie în mediul online, 
având părintele în postura de co-terapeut. 
Aceste teorii pot fi ulterior investigate 
riguros prin strategii complexe de 
cercetare clinică științifică, pentru a li se 
oferi o valoare de adevăr, contribuind 
astfel la construcția de modele și teorii 
(David, 2006). 

Obiective 
Analizarea grafică a rapoartelor de 
evaluare elaborate înainte de pandemie și 
după carantinarea obligatorie, când s-a 
reluat terapia față în față. 

Urmărirea evoluției copiilor pe ariile și 
competențele ABLLS-R (limbaj de bază și 
competențe de învățare). 

Emiterea de concluzii în ceea ce privește 
evoluția copiilor cu TSA în context 
pandemic și de propuneri pentru 
îmbunătățirea activității de educație și 
terapie online, asistată de părinte. 

Ipoteze 
Implicarea directă a părinților în 
implementarea corectă, sub îndrumarea 
unui terapeut, și respectând planul de 
intervenție a copilului cu TSA, poate 
aduce beneficii în recuperarea copilului. 

Abilitățile de limbaj și competențele de 
comunicare ale copiilor cu TSA prezintă 
îmbunătățiri sub ghidarea și îndrumarea 
online a terapeutului și realizarea unui 
demers în care părintele actor este parte 
activă a procesului. 

Participanți 
Cele cinci rapoarte de evaluare observate 
aparțin copiilor cu diagnosticul de TSA și 
care prezintă tulburări ale limbajului 
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expresiv și comunicării, în contextul 
diagnosticului. 

În perioada desfășurării terapiei online, 
familiile au ținut legătura cu terapeuții 
responsabili de caz și fiecare familie și 
copil au beneficiat, în medie, de 4 ore pe 
săptămână de întâlniri online cu 
terapeuții. 

Material și metodă 
Evaluările participanților au fost efectuate 
în cadrul Asociației Autism Câmpia 
Turzii, având ca și scop principal 
evidențierea ariilor unde participantul are 
un deficit și formularea unui plan de 
intervenție personalizat. Copiii aleși au 
diagnostic de TSA iar evaluarea și 
colectarea datelor s-a realizat în urma 
acordului pentru participare și 
confidențialitate al părinților. Datele 
colectate de către terapeutul responsabil 
de caz au fost introduse pe platforma 
abatoolkit.com. 

După întoarcerea din izolarea obligatorie, 
evaluarea a fost aplicată încă o dată 
pentru a observa dacă în această perioadă 
s-a înregistrat un progres sau din contra, 
un regres, și formularea unui nou plan de 
intervenție. 

Instrumente 
Rapoartele de evaluare s-au realizat în 
urma aplicării instrumentului de evaluare 

ABLLS-R. Evaluarea limbajului de bază și 
a competențelor de învățare - revizuit 
(ABLLS-R) este un instrument de 
evaluare și de urmărire a competențelor 
lingvistice dobândite de copiii tipici până 
la înscrierea la școală (3-7 ani). ABLLS-R a 
fost dezvoltat de James W.Partington, 
Ph.D BCBA. Acest instrument acoperă 
544 de competențe din 25 de arii de 
dezvoltare (de exemplu: cereri, numiri, 
intraverbal, imitație motorie, joacă 
independentă, interacțiune socială, 
performanță vizuală, structură lingvistică, 
abilități de grup și abilități academice 
timpurii). Acest instrument permite 
acoperirea acelor arii deficitare din 
repertoriul verbal al copilului, precum și 
dezvoltarea unui plan detaliat, 
personalizat, bazat pe dezvoltarea 
limbajului și a independenței. ABLLS-R 
este o evaluare complexă recunoscută la 
nivel internațional. Administrat anual, 
bianual sau trimestrial, evaluarea ABLLS-
R servește ca punct de referință pentru 
măsurarea progresului copilului în ariile 
de dezvoltare vizate. 

Rezultate 
Se prezintă concomitent rapoartele de 
evaluare, având ca legendă: albastru – 
abilități însușite prezente la prima 
evaluare, galben – abilități noi dobândite 
la cea de-a doua evaluare, alb – abilități 
absente
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Fig.1Rapoarte de evaluare ABLLS-R pentru Copil 1 
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Fig.2 Rapoarte de evaluare ABLLS-R pentru Copil 2 
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Fig.3 Rapoarte de evaluare ABLLS-R pentru Copil 3 
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Fig.4 Rapoarte de evaluare ABLLS-R pentru Copil 4 
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Fig.5 Rapoarte de evaluare ABLLS-R pentru Copil 5 
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În urma observării rapoartelor se 
desprind următoarele constatări: 

− Îmbunătățirea ariilor „interacțiune 
socială”, „instrucții de grup” și „reguli 
de grup” la toți cei cinci copii, în urma 
perioadei de distanțare socială și 
izolare obligatorie în propriile 
locuințe, este primul aspect ușor de 
observat care arată faptul că 
petrecerea unei perioade mai lungi de 
timp alături de membri familiei poate 
aduce beneficii în acest aspect. 

− Se pot observa îmbunătățiri pe 
subscalele limbajului receptiv (la 5 din 
5 rapoarte) și expresiv, inclusiv pe 
ariile „imitație verbală” (5 din 5), 
„echoic” (imitație verbală, la 4 din 5), 
„tact” (denumiri, la 5 din 5), 
„intraverbal” (răspuns verbal, la 5 din 
5), „vocalizări spontane” (la 3 din 5). 

− Dintre preachizițiile limbajului, 
motricitatea grosieră a prezentat 
progres la 4 din cei 5 copii iar 
motricitatea fină este mai bună în 
cazul a 3 din cei 5. 

− Progresul înregistrat în ceea ce 
privește activitățile de viață 
independente („îmbrăcat/dezbrăcat”, 
„autoservire”, „îngrijire personală”, 
„training de toaletă”) pun în evidență 
faptul că, în această secțiune, părintele 
poate contribui în manieră 
semnificativă. 

Concluzii 
Literatura de specialitate și demersurile 
derulate până în prezent în ceea ce 
privește instruirea părinților ca și co-
terapeuți sugerează că acest proces este 
unul de dorit și merită abordat în cadrul 
intervenției timpurii. Chiar dacă 
progresul observat poate fi doar o 

caracteristică a vârstei sau o achiziție mai 
lentă, implicarea activă a părintelui în 
terapia de recuperare a copilului cu TSA 
poate fi unul dintre factorii care ajută 
întregul proces. 

Perioada de pandemie a obligat la o 
trecere bruscă a educației și terapiei în 
mediul online, fără pregătire prealabilă, 
făcând astfel o evidențiere a importanței 
implicării active a părinților. 
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Evaluarea logopedică la început de an școlar. Model de fișă de evaluare 
logopedică și aplicații 

Șoimița GHERLE 1, Daciana PANȚIRU2 

Abstract 

The aim of this paper was to illustrate the approach of speech and language asssessment developed within 
the Interschool Speech Therapy Centers in Romania (Centrele Logopedice Interșcolare), at the beginning of 
the school year, in a pandemic context. It presents the initial evaluation of students and preschoolers, but 
also the way in which the complex evaluation of children identified with speech and language disorders is 
developed, fallowing the legislation and specific methodology. The Speech and Language Evaluation Scale is a 
very useful tool at this stage and beyond. This helps to condense the relevant data about children, to 
formulate the speech therapy diagnosis and to outline the therapeutic approach. The developed model 
addresses both aspects of psychomotor development and aspects of pronunciation and articulation. It is 
designed mainly for primary school students, but can also be applied to preschoolers. The presented case 
study is intended to highlight the way this model can be used, at various stages, in a specific intervention 
strategy. 

Keywords: speech and language disorders, initial evaluation, speech and language 
assessment scale, diagnosis, specific SLT intervention 

 

Terapia logopedică.  
Aspecte particulare ale demersului 
logopedic la nivelul Cabinetelor Logopedice 
Interșcolare-CLI 
Demersul de terapie a tulburărilor de 
limbaj și de comunicare la nivelul 
Cabinetelor Logopedice Interșcolare este 
reglementat prin OM  5555 / 2011 pentru 
aprobarea Regulamentului privind 
organizarea şi funcţionarea centrelor 
judeţene/al municipiului Bucureşti de 
resurse şi asistenţă educaţională , 
conform căruia intervenţiile logopedice se 
desfăşoară în centre logopedice 
interșcolare,care conform art. 1, alineat 2  
” sunt structuri de învăţământ special 
integrat pentru copiii/elevii cu cerinţe 
educative speciale, care prezintă tulburări 
de limbaj şi de comunicare, precum şi 
dificultăţi de învăţare specifice”. 

 

Rolul logopedului școlar din cabinetele 
logopedice interșcolare este să ofere 
sprijin, consiliere și să organize activități 
terapeutice, atât pentru copiii cu 
tulburări de limbaj și comunicare care au 
dezvoltare tipică, cât și pentru cei cu 
dizabilități. De asemenea, logopedul are 
rolul în a consilia, informa și sprijini 
familiile copiilor care prezintă tulburări 
de limbaj, precum și cadrele didactice 
care lucrează cu acești copii. Astfel, 
obiectivele activității din cadrul CLI sunt, 
conform OM5555/2017- Regulamentul 
cadru privind organizarea și funcționarea 
centrelor și cabinetelor logopedice 
interșcolare -art. 4:  

Depistarea, evaluarea și identificarea 
tulburărilor de limbaj și de comunicare la 
copiii preșcolari și la școlarii mici; 

Orientarea terapiei logopedice spre 
corectare, recuperare, compensare, 
adaptare și integrare școlară și socială; 

DOI:10.26744/rrttlc.2021.7.2.06 
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Corectarea tulburărilor de limbaj și de 
comunicare în vederea diminuării riscului 
de eșec școlar. 

De asemenea, conform aceluiași 
document legislativ, profesorii logopezi 
sprijină cadrele didactice din 
circumscripția logopedică în efortul de 
abordare individualizată a copiilor care 
prezintă tulburări de limbaj și 
comunicare, prin activități specifice : 

Participarea/organizarea la/unor acțiuni 
de informare și consiliere logopedică ; 

Acțiuni metodice de îndrumare/consiliere 
logopedică a cadrelor didactice în 
unitățile școlare și preșcolare; 

Dezbateri tematice privind importanța 
consolidării limbajului în procesul 
dezvoltării generale a copilului, condiție 
esențială a unei integrări școlare și sociale 
optime. 

Elaborarea și realizarea unor 
programe/proiecte specifice, 
corespunzătoare principalelor 
disfuncționalități ale limbajului și 
comunicării. 

Evaluarea logopedică presupune două 
etape importante: 

Screeningul sau depistarea, în această 
etapă sunt identificați copiii cu risc de a 
dezvolta tulburări de limbaj și 
comunicare sau de a fi încadrați într-un 
diagnostic de tulburare de limbaj și 
comunicare. Examinarea selectivă se 
realizează la început de an școlar, timp de 
o lună la preșcolarii din grupa mare și 
elevii  din clasele pregătitoare până la 
clasele a IV-a, în unitățile de învățământ 
din circumscripția logopedică. Se folosesc 
instrumente operative de depistare – 

album logopedic, calendar, orar, precum 
și alte materiale utile în acest demers.  

Evaluarea propriu-zisă, cu scopul 
încadrării diagnostice- este complexă și 
presupune analiza tuturor aspectelor 
limbajului pentru stabilirea 
diagnosticului diferențial și realizarea 
planului terapeutic de intervenție: ( 
Jurcău și Jurcău, 1999) 

Aspectul fonator (intensitatea și direcția 
undei de aer); 

Aspectul articulator (praxia buzelor, 
maxilarului, a limbii); 

Aspectul auditiv (dirijarea undei de aer și 
capacitatea de diferențiere fonematică); 

Aspectul lingvistic ( dezvoltarea laturii 
lexico-gramaticale a limbajului) 

La nivelul Centrului Logopedic 
Interșcolar Cluj, în anul școlar 2020-2021,  
numărul elevilor și preșcolarilor depistați 
și diagnosticați cu tulburări în sfera 
limbajului si comunicării, precum și  
rezultatele demersului terapeutic este 
evidențiată în tabelele de mai jos. 

 

Tabel 1. Număr de preșcolari/ elevi care au 
fost depistați și diagnosticați cu tulburări 

de limbaj, în anul școlar 2020 -2021 
Categorie 
beneficiari 

Număr 
subiecți 
evaluați/ 
examinați 

Număr 
subiecți 
depistați cu 
tulburări d 
elimbaj 

Preșcolari 12090 1148 
Elevi 20845 1737 
Total 32935 2885 
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Tabel 2. Ilustrarea categoriilor diagnostice 
identificate și a numărului de cazuri 

Județul / Cluj 
Tip Număr 

Tulburǎri de pronunţie/ articulare 2543 

Tulburǎri de ritm şi fluenţǎ 
a vorbirii 

35 

Tulburǎri ale  limbajului scris-citit 248 

Tulburǎri de dezvoltare a limbajului 137 
Tulburǎri de voce 4 

Tulburări de limbaj asociate 
cuSindrom Down, autism  

45 

Alte tulburări (de precizat)  
Mutism electiv, rinolalie adhd 

37 
 

Tabel 3. Număr de preșcolari/ elevi care au 
beneficiat de terapie logopedică în anul 

școlar 2020 -2021 
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Preșc. 392 341 196 149 3 44 

Elevi 728 668 367 293 15 53 

TOTAL 1120 1009 563 442 18 97 

 

 
Fig. 1. Reprezentare grafică privind evoluția intervenției logopedice derulată la nivel de CLI 

Cluj, pentru preșcolari, anul 2020-2021 

 

Elevi
Total prescolari 392
Numar prescolari prezenti 341
Numar prescolari corectati 196
Numar prescolari ameliorati 149
Numar prescolari stationari care au

frecventat terapia 3

Numar prescolari stationari care nu au
frecventat terapia 47
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Fig. 2. Reprezentare grafică privind evoluția intervenției logopedice derulată la nivel de CLI 

pentru școlari, Cluj,anul școlar 2020-2021 

 

Model fișă de evaluare logopedică. Aplicații 
Fișa de evaluare logopedică este un 
instrument foarte util în activitatea CLI. 
Aceasta ajută atât la condensarea datelor 
relevante despre copii, cât și la conturarea 
diagnosticului logopedic, dar și la 
conturarea demersului terapeutic. Fișa 
elaborată se adresează in principal 
elevilor din ciclul primar, dar se poate 
aplica și preșcolarilor din grupa mare.  

Fișa de evaluare logopedică vizează atât 
aspecte cu privire la dezvoltarea 
psihomotorie, cât și aspecte cu privire la 
pronunție și articulare, având în vedere că 
cele mai frecvent întâlnite tulburări de 
limbaj, la vârsta vizată, sunt cele de 
pronunție. 

Aspectele vizate sunt prin fișa de 
caracterizare logopedică propusă sunt: 

Schemă corporală: Să deseneze omul, să 
denumească părțile corpului și să 
cunoască rolul/funcționalitatea acestora ; 
să-și cunoască propria lateralitate 
(stânga-dreapta) și tranzitiv (în oglindă). 

Culori, forme și dimensiuni: Să  
denumească culorile și să le folosească 
adecvat într-un desen, respectând 
culoarea naturală , să denumească 
formele geometrice și să le asocieze cu 
diferite corpuri geometrice întâlnite în 
mediul înconjurător, să  realizeze 
comparațiile: mai mare/mic, lung/scurt, 
înalt/scund, gros/subțire sau " la fel". 

Elevi
Total elevi 728
Numar elevi prezenti 668
Numar elevi corectati 367
Numar elevi ameliorati 293
Numar elevi stationari care au

frecventat terapia 15

Numar elevi stationari care nu au
frecventat terapia 53
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Orientare spațială și temporală: Să 
recunoască spațiul din imediata 
apropiere, a pozițiilor spațiale: lângă, în 
față, în spate, pe, în, deasupra; denumirea 
anotimpurilor, a zilelor săptămânii,  a 
momentelor principale ale zilei, 
orientarea după  orarul școlar și ceas. 

Audiția, atenția, memoria auditivă și  
nivelul  de dezvoltare a auzului 
fonematic: Să distingă sunetele din natură 
și să le reproducă vocal, să memoreze și 
să reproducă scurte fragmente ritmice, 
melodice, serii de silabe și cuvinte.; să 
identifice sunetul în cele trei poziții din 
cuvânt; să recunoască sunetele apropiate 
acustic și  ca loc de articulare. 

Pronunția: Să emită vocal  toate sunetele 
limbii române printr-o articulare corectă 
și clară. 

Vocabular:  Să aibă cunoștință de propria 
identitate: nume, familie; Să cunoască 
noțiunile categoriale: fructe, legume, 
animale, îmbrăcăminte,  jucării, mobilier,  

mijloace de transport și  meserii; Să 
folosească propoziții simple și propoziții 
dezvoltate – însușiri ale obiectelor,  
respectând structura gramaticală în ceea 
ce privește numerația, articolele hotărâte 
și nehotărâte 

Studiul de caz. Aplicații 
În continuare se va detalia un caz 
depistatcu dificultăți în articularea 
sunetului R. După procesul de evaluare s-
a configurat diagnosticul de dislalie 
monomorfă, rotacism. Copilul este înscris 
în clasa pregătitoare. 

În etapa de depistare copilul a fost 
solicitat să numere până la zece și să 
reproducă după model cuvintele: măr, 
rață, barcă, precum și sunetul R izolat. Au 
fost identificate deficite articulatorii atât 
la nivel de sunet izolat, cât și la nivel de 
cuvânt și propus copilul pentru o evaluare 
cu scop diagnostic. Rezultatele evaluării 
cu scop diagnostic au fost condensate în 
fișa de evaluare logopedică, prezentată în 
anexa articolului, in extenso 

Fișa logopedică de evaluare 

Date: R.S. 

Clasa Pregătitoare E 

An școlar 2020-2021 

Diagnostic dislalie/rotacism 

Cauze:  funcționale 

Sunete afectate R 

Motricitate generală și fină: mobilitate 
bună 

Aparatul fono-articulator: fără modificări 
la nivelul buzelor/limbii/dinților 

Respirație: orală și nazală bine 
diferențiate, preponderent costo-
abdominală 

Mișcări fonoarticulatorii: deficitare, 
vibrează partea posterioară a limbii în 
producerea sunetului R, nu sunt 
identificate alte tulburări articulatorii 

Aparatul auditiv: auz funcțional, sunt 
declarate pierderi de auz 
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Tabel 4- Rezultatele inițiale și finale în evaluarea abilităților lingvistice și prelingvistice 
Stucturi 
perceptiv 
motrice 

Schemă corporală Culori, forme și 
dimensiuni 

Orientare spațială și temporală 

 Evaluare inițială Evaluare inițială Evaluare inițială 
 B B B 
Audiție Diferențiere auditivă Diferențiere ritmică Diferențiere fonematică 
 Evaluare inițială Evaluare inițială Evaluare inițială Evaluare finală 
 B B B B 
Pronunție Sunetepronunțate 

individual 
Sunete în silabe și 
în cuvinte 

Sunet  în propoziții 

 Evaluare 
inițială 

Evaluare 
finală 

Evaluare 
inițială 

Evaluare 
finală 

Evaluare inițială Evaluare finală 

 I B I B I B 
Dezvoltarea  
Vocabularului 

Cuvinte Propoziții simple și 
dezvoltate 

Structură gramaticală 

 Evaluare 
inițială 

Evaluare 
finală 

Evaluare 
inițială 

Evaluare 
finală 

Evaluare inițială Evaluare finală 

 S B S B S B 
În dreptul rezultatelor se va consemna un calificativ (I. S. B.), corespunzător cu performanța 
slabă/insuficientă, medie sau bună. 

Obs: În urma evaluării inițiale s-a 
constatat că elevul pronunță uvular 
sunetul R. De asemenea, s-au identificat 
deficite la nivelul abilităților de procesare 
fonologică și în accesarea lexici-
semantică.  

Având în vedere aceste aspecte și s-a 
propus un plan de intervenție delimitat 
pe următoarele aspecte: 

− Preachiziții ale limbajului (motricitate 
grosieră, motricitate fină, respirație, 
auz fonematic și procesări fonologice); 

− Formarea unei baze articulatorii 
corecte pentru sunetul R; 

− Consolidarea și automatizarea 
pronunției sunetului R. 

Obiectivele și resursele angrenate în 
vederea implementării programului de 
intervenție sunt (Vrășmaș, Stănică, 1997, 
Preda, 2006; Hațegan. 2015): 

1. Dezvoltarea mobilității generale 
(exerciții de gimnastică generală – 
jocuri de mișcare pentru cap – 
aplecare,/rotire, mâini – aplaudat,  
trunchi, picioare- mers ritmic); 

2. Dezvoltarea mobilității aparatului 
articulator.  Se demonstrează și 
execută prin imitație: 

− exerciții pentru mobilitatea feței – ex 
de expresie facială, 
râs/supărare/încruntare, etc. 

− exerciții  pentru gimnastica 
maxilarelor – ex. imitare mestecatul 
gumei, ex. deridicare/coborâre, 
dreapta/stânga, înainte/înapoi a 
mandibulei; 

− exerciții pentru gimnastica buzelor –
întindere / rotunjire / țuguiere / 
acoperire / vibrare 

− exerciții pentru gimnastica limbii – 
scoatere/retragere, sus/jos, 
lopată/săgeată/cupă etc. 
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− exerciții pentru palatul moale, mușchii 
faringelui și vestibului faringian – 
tuse/căscat/înghițire etc. 

3. Dezvoltarea respirației corecte. Se 
demonstrează și antrenează copilul să 
execute prin imitație exerciții de 
gimnastică respiratorie – ex. de suflat, 
inspir-expir ritmic, scurt/prelungit; 

4. Educarea auzului fonematic (Formarea 
percepției fonetice corecte (sunete 
izolat) și antrenarea auzului fonematic 
prin următoarele  exerciții): 

− exerciții de imitare a diferitelor sunete 
(onomatopee) care vor fi pronunțate la 
început cu voce șoptită, apoi cu voce 
tare, în ritmuri diferite; 

− exerciții de pronunțare a unor serii de 
silabe opuse și  paronime, cu scopul de 
antrena intens analizatorul auditiv; 

− exerciții de separare în silabe a 
cuvântului care conține sunetul 
deficitar, analiza și sinteza fonetică a 
cuvântului respectiv; 

− exerciții de recunoaștere a cuvintelor 
care conțin sunetul țintă, după 
material verbal sau imagini; 

− exerciții de recunoaștere a sunetului în 
poziția inițială/mediană/finală a 
cuvântului dat; 

5. Pregătirea emiterii sunetului R. Se 
lucrează pe onomatopee pentru 
emiterea spontană a sunetului R: 
ceasul – TRRR! / mașina curse – 
DRRR! / frig – BRRR! /  cioara CRRRA! 
etc.. Având în vedere faptul că 
programul de intervenție se adresează 
unui elev aflat în clasa pregătitoare, 
emiterea spontană este îngemânată cu 
procedee și tehnici ortofonice (se 
umflăobrajii și se suflă cu putere peste 
limba care vibrează între buze și 
treptat se retrage în gură- asociem 

acest mod de pronunție cu o vocală, 
vibrație + a/ e/ i/ o/ u); pe vârful limbii 
copilului se pun bucățele de hârtie, 
copilul trebuie să apese vârful limbii 
de cerul gurii, apoi printr-o suflare 
bruscă să arunce hârtia afară; 
copilulpoziționează limba în spatele 
incisivilor superiori, respectiv fără a 
desprinde marginile limbii de dinți  
inspriră și expiră repede...sacadat, apoi 
din ce în ce mai prelungit + vocală 
(eventual având și o hârtie în fața 
gurii, pe care să o facă să vibreze). De 
asemenea, sunt propuse și o serie de 
procedee de derivare a sunetului din 
sunetele pronunțate corect (derivare 
din sunetele apropiate ca loc de 
articulare -  pronunție rapidă TE-
DE..T-D-T-D, cu scurte impulsuri sub 
bărbie în momentul pronunției, 
darpronunţându-se T-D printr-o 
presiune expiratorie copilul împinge 
aerul în afară, ceea ce provoacă 
vibraţia vârfului limbii; se pronunță 
LLL, iar cu un bețișor  igenic/spatulă 
sau degetul copilului se se mișcă 
lateral , stânga-dreapta repede  sub 
limbă.Pronunţarea repetată şi 
prelungită a lui LELELE  se transformă 
printr-o uşoară apăsare pe bărbie 
înRE; se pronunță HHH prelungit, iar 
cu un bețișor  igenic/spatulă sau 
degetul copilului se se mișcă repede 
sub limbă,  sus-jos; se pronunță ZZZ 
prelungit și se dau scurte impulsuri 
sub bărbie sauZZZ prelungit cu gura 
larg deschisă printr-o uşoară depărtare 
a maxilarului şi ridicarea bruscă a 
vârfului limbii; se ține limba sus, pe 
alveole, cu spatula plasată sub vârful ei 
( ca să se lipească de măselele 
superioare) și cerem copilului să sufle 
cu putere. Se poate încerca același 
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procedeu , cu mușcătura limbii lateral) 
(Bodea Hațegan, 2016, Moldova, 2006, 
Vrășmaș, Stănică, 1997). 

6. Antrenarea și consolidarea sunetului R 
emis corect. În această etapă se 
urmărește consolidarea sunetului R. Se 
pornește dela demonstrarea și 
pronunția sunetului R cu voce tare, iar 
apoi se construiesc silabe, grupuri de 
sunete, cuvinte cu R și celelalte sunete 
din limba română: 

− exerciții în silabe directe prelungit: 
rrra, rrre, rrri, rrro, rrru, rrră, rrrâ 
șineprelungit: ra, re, ri, ro, ru, ră, râ; 

− exerciții în poziție intervocalică cu 
vocale similare: ara, ere, iri, oro, uru și  
cu vocale diferite: are, eri, ore; 

− exerciții în silabe inverse prelungit: 
asss, errr, irrr, orrr, urrr, neprelungit: 
ar, er, ir, or, ur și ex. în logatomi: sas, 
rer, rir, ror, rur, rol, rap , rat; 

− exerciții în combinații consonantice: 
cra, scra, tra, fra, gra, spra, stra; 

− cuvinte cu fonemul în poziție inițială, 
mediană și finală:rac, are, păr; 

− cuvinte monosilabice, bisilabice și 
polisilabice: ram, mere, coafor etc. 

− cuvinte în care sunetul R este în 
combinație consonantică: arbore, crin, 
sprinten etc. 

− exerciții de transformare a cuvintelor 
prin înlocuire de silabe și structuri 
verbale progresive prin adiție.  

7. Antrenarea pronunției sunetului prin 
diferențierea acestuia de celelalte 
sunete din inventarul limbii române. 
Diferențierea se realizează la nivel de 
sunet izolat, la nivel de silabă și 
cuvânt. Diferențierea sunetului R se 
bazează pe demonstrație și imitație: 

− exerciții de diferențierea sunetelor cu 
punct de articulare diferit și apropiat, 

cu sonoritate asemănătoare (ex. ra-da; 
ra-la); 

− exerciții cu paronime:(ramă-lamă). 
8. Fixarea sunetului corect emis în 

vorbirea spontană prin parcurgerea 
etapei de automatizare. În această 
etapă se introducerea sunetului R în 
propoziții, texte. 

− exerciții de pronunție a unor 
propoziții simple în care sunetul R este 
prezent în cuvinte la început, în mijloc 
și în finalul propoziției; propoziții cu 
partea inițială sau finală constantă; 
propoziții cu frecvență mare a 
fonemului R; propoziții afirmative, 
negative, interogative sau exclamative 

− exerciții de antrenare a sunetului R în 
scurte texte, povestiri, poezii și 
ghicitori;  

9. Povestiri și repovestiri după imagini;  
− memorarea unor poezii scurte, 

ghicitori,proverbe; 
− povestire oral/scris a unei povești –la 

început în episoade, iar apoi în 
întregime. 

Exemplu de material verbal utilizat în 
această etapă a terapiei ( Jurcău, Jurcău, 
1999, Gherle, 2010, Panțiru et al, 2003 ) 

− Roșia e rotundă. 
− Raul  a răspuns repede? 
− Ce mare e camera! 
− Crina nu vrea castravete. 
− Perdeaua are franjuri portocalii. 
− În șir e un fir. 

10. Pronunță după mine sau citește 
poezia! 

− Dacă pui un picioruș 
− Faci din P un R acuși 
− Poți să scrii cu el: rucsac 
− Radu, roșu, roată, rac 
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Concluzii 
Prin parcurgerea acestui demers 
terapeutuc, pe parcursul unui an școlar, s-
a reușit atingerea obiectivelor stabilite și 
corectarea pronunției copilului. Era de 
așteptat ca la vârsta de 6 ani, corectarea 
rotacismului să fie una mai dificilă și mai 
de lungă durată, de aceea recomandăm 
abordarea timpurie a acestei tulburări de 
pronunție, nu mai târziu de 4.5 ani. 

Fișa de evaluare și direcțiile de abordare 
logopedică mai sus delimitate pot fi 
repere pentru terapia logopedică adresată 
copilului cu tulburare de pronunție, cu 
dezvoltare tipică, dar pot fi adaptate și în 
activitățile terapeutice derulate în 
contextul tulburării de pronunție 
secundare unei dizabilități. 
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Anexa 1 
Fișa logopedică de evaluarea copilului.- Model de fișă 
Clasa/Grupa................................................ 
An școlar......................................................  
Diagnostic....................................................................... 
Cauze: organice/funcționale..........................  
Sunete afectate.............................................................. 
Motricitate generală și fină: mobilitate bună/coordonare deficitară 
Aparatul fono-articulator: fără modificări/cu malformații la nivelul buzelor/limbii/dinților 
Respirație: normală/cu dficultăți. 
Mișcări fonoarticulatorii: normale/deficitare 
Aparatul auditiv: auz normal/ cu pierderi de auz 

Stucturi perceptiv 
motrice 

Schemă corporală Culori, forme și 
dimensiuni 

Orientare spațială 
și temporală 

 Evaluare 
inițială 

Evaluare 
finală 

Evaluare 
inițială 

Evaluare 
finală 

Evaluare 
inițială 

Evaluare 
finală 

Rezultatele testării 
inițiale/finale 

B1      

 

Audiție Diferențiere auditivă Diferențiere 
ritmică 

Diferențiere fonematică 

 Evaluare 
inițială 

Evaluare 
finală 

Evaluare 
inițială 

Evaluare 
finală 

Evaluare 
inițială 

Evaluare 
finală 

Rezultatele testării 
inițiale/finale 

      

 

Dezvoltarea  
Vocabularului 

Cuvinte Propoziții simple și 
dezvoltate 

Structură gramaticală 

 Evaluare 
inițială 

Evaluare 
finală 

Evaluare 
inițială 

Evaluare 
finală 

Evaluare 
inițială 

Evaluare 
finală 

Rezultatele testării 
inițiale/finale 

      

Schema corporală/ testare inițială           Rezultat:  I.  S.  B.  (se încercuiește calificativul ) 

 
1În dreptul rezultatelor se va consemna un calificativ (I. S. B.), corespunzător cu performanța 
slabă/insuficientă, medie sau bună. 
 

Pronunție Sunete pronunțate 
individual 

Sunete în silabe și 
în cuvinte 

Sunete 
în propoziții 

 Evaluare 
inițială 

Evaluare 
finală 

Evaluare 
inițială 

Evaluare 
finală 

Evaluare 
inițială 

Evaluare 
finală 

Rezultatele testării 
inițiale/finale 
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Sarcini:  Desenează fața copilului! 
Denumește părțile corpului omenesc! 
Desenează  inima în partea stângă a corpului uman! 
Cu ce parte a corpului putem  vorbi? Dar auzi? 

        

 
 

Se evaluează nivelul de cunoaștere a corpului uman: denumirea  părților corpului , 
funcționalitatea acestuia și lateralitatea. 
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Culori, forme și dimensiuni/ testare inițială           Rezultat:  I.  S.  B.  (se încercuiește 
calificativul ) 

Sarcini:  

Ce observi în desen? 

Colorează desenul în culori naturale! Denumește culorile folosite? 

Ce formă au ferestrele? Dar ușa, acoperișul casei, soarele, bradul ? 

Desenează alături figurile geometrice corespunzătoare! 

Cum este bradul față de casă?  

 
Se evaluează nivelul de cunoaștere a culorilor, formelor și dimensiunilor: denumirea culorilor 
principale și secundare, folosirea adecvată a acestora; recunoașterea formelor geometrice din 
natură, desenarea pătratului, dreptunghiului, trapezului, cercului și triunghiului; realizarea 
comparației "mai înalt". 

Orintare spațială și temporală/ testare inițială           Rezultat:  I.  S.  B.  (se incercuiește calificativul ) 
Sarcini:  Unde locuiești? (strada, cartier, oraș)  La ce școală înveți? (școala, clasa) 
Unde se află lingura față de pahar? 



RRTTLC 2021 
 

 
64 

 
În ce anotimp ne aflăm? Care sunt fenomenele  acestui anotimp? 

Care sunt anotimpurile anului? 

Care sunt zilele săptămânii?  

Care sunt momentele zilei? 

 
Cât este ora? 

Desenează  un ceas, care să arate ora 8! 

Se evaluează nivelul de orientare spațială și temporală: cunoașterea spațiului  din imediata 
apropiere, a pozițiilor spațiale: lângă, în față, în spate, pe, în, deasupra; denumirea anotimpurilor, 
a zilelor săptămânii,  a momentelor principale ale zilei, orientarea după  orarul școlar și ceas. 

Diferențiere auditivă, ritmică și fonematică/ testare ințială  Rezultat:  I.  S.  B. 

Sarcini: 

Închide ochii și încearcă să spui ce fel de sunete auzi! Dacă poți le redai prin acțiuni sau 
voce!(Se reproduc zgomote din natură, onomatopee, instrumente, etc. – la diferite intensități și  
pe tonuri diferite.) 

 Vei auzi o serie de sunete cu ritmuri diferite. Va trebui să le reproduci în aceiași ordine! 
///....//.../   //...//...//  /....///.../..../  //....//..../...//  ///....//....//...//  
(Ritmul poate fi marcat prin percuție, silabe sau melodie) 
 Repetă după mine seriile de silabe/cuvinte!  

Ra-fe da-bi-na ag-as-al-ad lol-fag-tot masă-zece-vestă-caiet  ....etc. 
 Ce sunet auzi la începutul silabei  da, se, mi...etc. Dar la începutul  cuvântului   tren, gară, 
mare?...etc  (Se utilizează albumul logopedic) 
 Ce sunet auzi la sfârșitul silabei  mor, fa, ul...etc. Dar la sfârșitul  cuvântului. canapea, arc, 
foi?...etc. 
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 Spune dacă auzi sunetul  R în interiorul cuvântului vară, pastă, gard? Dar sunetul F , în cuvintele: 
parfum,  cafea, carte?....etc. 
 Spune care dintre sunetele acestea  (A,Ă,E,I,Î,O,U,) le auzi în următoarele cuvinte: râde,  soare, 
viață, seară, plouă,  maieu! 

Identifică sunetele date în perechi din următoarele silabe și  cuvinte!  
Pronunță după mine silabele și cuvintele! (opțional) 

S-Z sa-za zi-si  sare-zare  vaze-vase  desenează  interzis 
S-T so-to ta-sa  sobă-tobă  pat-pas   sertar   tuse 
S-F si-fi fe-se  sete-fete  puf-pus  fus          sufragerie 
S-Ș su-șu șă-să  peste-pește  duș-dus  șosea   sași 
S-J sa-ja je-se  sar-jar   rus-ruj   jerseu   sejur 
S-Ț să-ță ți-si  țap-sap   pus-puț  soț   țesut 
S-Č si-ci ce-se  ceară-seară  cioc-soc  seceră   cinstit 
Z-T zo-to ta-za  zar-dar   cad-caz  zidar   doză 
Z-J ze-je jă-ză  jar-zar   cozi-coji  jacuzzi    
Ș-J șa-ja ju-șu  șoc-joc   prăjit-prășit  jucăuș   veștejite 
Ș-Č șe-ce ci-și  cioc-șoc  duș-duci  ceașcă   șunci 
Ț-T ța-ta to-țo  față-fată  șort-șorț  tăieței   lățit 
Ț-Č țe-ce ci-ți  ține-cine  înțeapă-înceapă dulceață  țânci 
Č-Ğ ce-ge gi-ci  rece-rege  fagi-faci  geci 
Č-T ce-te ti-ci  tel-cel   saci-sat  ceată   tocit 
L-R la-ra ro-lo  lamă-ramă  ger-gel   balaur   rol 
L-N lă-nă nu-lu  laș-naș   ban-bal  balon   luni 
L-D la-da du-lu  lupă-după  cad-cal   ladă   deloc 
F-V fa-va vi-fi  far-var   vise-fise  vârf   fluviu 
F-P fo-po pa-fa  ficat-picat  ceapă-ceafă  Filip   pamflet 
D-T de-te ti-di  duș-tuș   pături-păduri  dată   întinde 
D-N di-ni ne-de  dor-nor  sun-sud  nod   dinte 
D-B da-ba bi-di  bac-dac  doi-boi   bidon   dâmb 
D-G da-ga go-do  gata-data  odor-ogor  gard   dig 
T-C ta-ca co-to  tos-cos   sărac-sărat  cort   antic 
T-N ta-na nu-tu  noi-toi   bat-ban  ton   înot 
M-N mi-ni ne-me  nai-mai  ramă-rană  mâine   nămeți 
M-B ma-ba bi-mi  bască-mască  mama-baba  îmbrăcat  Bum! 
M-P mă-pă pi-mi  măr-păr  pasă-masă  împins   pom 
M-V mo-vo va-ma  văr-măr  lamă-lavă  vreme   mov 
P-B pa-ba bă-pă  pilă-bilă  bombă-pompă  porumb   
C-G ca-ga gu-cu  când-gând  stâncă-stângă  covrig   gâscă 
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C-H ca-ha hu-cu  horn-corn  cărți-hărți  hanorac   
G-H go-ho hă-gă  hală-gală  gaz-haz  hangar 

Pronunția sunetelor: individuală, în silabe, cuvinte și propoziții/ testare ințială Rezultat:  I.  S.  B. 
Sarcini:  Pronunță după mine sunetele:  
A....AAAAA.....A-.A-A-A  Ă......ĂĂĂĂĂ.....Ă-Ă-Ă-Ă  E....EEEEE.....E-.E-E-E  
O....OOOOO....O-O-O-O  I......IIIII.....I-I-I-I Î.......ÎÎÎÎÎ......Î-Î-Î-Î U....UUUUU....U-U-U-U 
Pronunță după mine cuvintele: 
miere   maieu     oale   plouă    baie tricou    luai   tăiai   eu zmeu   iarbă     coamă  seară      stea  
Pronunță după mine sunetele, silabele, cuvintele și propozițiile următoare: 
S...SSSSS...S-S-S-S sa   as   sas   sac   scaun   sprâncene   stradă   vase   asfalt   castane   cos concurs
   Sanda stă la soare.  Casa e deschisă.  Miros un os. 
Z...ZZZZ...Z-Z-Z-Z za   az   zaz   zar   zăpadă   zbor   zgomot   vază   război   frunză   miez   prânz 
   Zoica are un zmeu.  Am o poză cu Azor.  E un trapez roz. 
Ș...ȘȘȘȘȘ...Ș-Ș-Ș-Ș șa   aș   șaș   șoim   șifonat   școală   șnur  șterge   ușă   iepurași   pește   cocoș     
   Și eu vreau la ștrand!   Am frișcă în ceașcă.  Un copilaș e la săniuș. 
J...JJJJJ....J-J-J-J ja   aj   jaj   joi   jucării   coajă   obraji   tejghea   cârjă   injecție  etaj   oranj 
   Jianu e jocheu.   Mânjii stau în grajd.  Duc un bagaj la Cluj. 
Ț...Ț-Ț-Ț-Ț  ța   aț   țaț   țipă   țelină   țiglă   ață   saboți   lecție   colți   părinți   mați   braț 
   Țăranul are un țap.  Sunt mulți țânțari.  Lângă podeț e un struț. 
Č...Č-Č-Č-Č  cea   ace  ciaci   ciob   ciorchine   ceapă   cercei   abecedar   picior   capace   ghiveci 
   Ciocănitoarea are cioc.      Muncitorul are căciulă.    Are zece ace. 
Ğ...Ğ-Ğ-Ğ-Ğ  gea   age   giagi   gel   geamantan   girafă   gimnastică   deget   pagini   fuge   mingi 
   Gina stă la geam.   Regina are mărgele.  Ea fuge la colegi. 
R..RRRRR..R-R-R-R   ra   ar   rar   ren   roșie   oraș   perdea   brad   tren   stradă    creion   covrig   abur 
   Rică râde.   Gardul e maro.  În penar am un orar. 
L...L-L-L-L  la   al   lal   lin   dulap   albină   cald   film  colț   plantă   clasă   chiflă   animal    
   Lacul e limpede.  Vlad e la oglindă.  Pe deal e un miel. 
P...P-P-P-P  pa   ap   pap   pod   pisică   plic   prune   apă   lampă   șapcă   dop   anotimp 
   În penar am un pix.  Am pepene și căpșuni. Pe câmp e nisip. 
B...B-B-B-B  ba   ab   bab   bec   banane   bloc   aburi   lebădă   zâmbet   umbrelă   cub   cerb 
   Lângă brad e o bancă.  Albinele zboară.  Văd un corb în cuib! 
M...M-M-M-M ma   am   mam   măr   monede   temă   legume   romb   cizme   pom   film 
   Mihai merge la mama. Ia o jumătate de lămâie! Citim un basm. 
N...N-N-N-N  na   an   nan   nouă   nufăr   zână   ananas   bancă   cântec   întind   păun   corn 
   Noi bem  nectar.  La cabană e un câine.  Pe scaun e un lighean. 
T...T-T-T-T  ta   at   ata   tiv   tigaie   triunghi   fată   cetate   fructe   pește   bilet   asfalt 
   Telefonul are ton.  Harta e pe perete.  Pun  lacăt  la cort. 
D...D-D-D-D  da   ad   dad   deal   drapel   ladă   radio   oglindă   verde   ghiozdan   umed   nord 
   Desenez un dragon!  Cade zăpada!   Prind un ied. 
C...C-C-C-C  cu   uc   cuc   caiet   clasă   cretă   pachet   borcan   scrimă   scor   fructe   cojoc 
   Copilul are un cub.  Anca se joacă cu pisica. Pe foc e un ibric. 
G...G-G-G-G  ga   ag   gag   gât   găleată   glob   grajd   egal   magazin   stânga   agrafă   catalog 
   Ghiozdanul e gol.  Ogarul aleargă.  Aleg un covrig. 
H..HHHHH...H-H-H-H   ha   ah  hah   horn   hotel   hanorac   pahare   zahăr   odihnă   șah 
   Horea face haz.  Mihnea e harnic.  Joci șah? 
F...FFFFF...F-F-F-F fa   af   faf   fân   furtun   flaut   fragi   sifon   alfabet   refren   cartof   vârf 
   Fata e frumoasă.  Catifeaua e pufoasă.  Am un coif cu puf. 
V...VVVVV...V-V-V-V   va   av   vav  voi   vulpe  veioză   vreme   vlstar   covor   poveste   morcov 
   Varza e verde.   Pe tavan e var.   Elevul e bolnav? 
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Dominanţa emisferică cerebrală şi lateralitatea metode şi procedee de 
examinare 

Vasile Radu PREDA1 

Abstract 

On the basis of electrophysiological and neuropsychological investigations the existence of cerebral 
hemispheric dominance has been established. Thus, a certain psycho-behavioural function may not be 
equally governed by either the left or the right hemisphere, a tendency towards lateralization coming into 
play (Sperri, 1974; Arseni, Golu, Dănăilă, 1983; Funnell, Carballis, Gazzanga, 2000).  

The functional asymmetry of the analysers is encountered both at the peripheral level, through the sensory-
motor lateralization of paired receptors, and at the cortical level, through the asymmetrical functioning of 
the cerebral hemispheres. Consequently, tests for hemispheric dominance, as well as tests for lateralization 
must, respectively, be employed.  

When examining cerebral hemispheric dominance and lateralization, the characteristics of the organs under 
investigation are taken into account, and so is the age of the subjects. The examination of functional 
asymmetry in the case of analysers with paired receptors has relied on an impressive number of trials, 
procedures, tests and questionnaires on lateralization, all suitable for the subjects’ age and for the psycho-
physiological characteristics of the respective couple of paired organs.  

The combined use of lateralization tests specifically adapted for all paired organs (hand, eye, is essential in 
order to establish the degree of lateralization homogeneity. The examinations and the calculation of the 
laterality index are to be done periodically, the results being recorded in a chart that reflects the evolution of 
lateralization as a result of engaging the child in various activities meant for a specific type of lateralization. 

Keywords: cerebral hemispheric dominance, functional asymmetry, cortical level, 
peripheral level, lateralization, laterality index. 

Repere neurofiziologice  ale dominanţei 
cerebrale şi ale lateralităţii 
Cercetările (Sperri, 1974; Gazzaniga, 1995; 
Funnell, Carballis şi Gazzaniga, 2000) 
atestă asimetria funcţională a creierului şi 
specializarea emisferei stângi pentru 
limbajul verbal. Deşi cele două emisfere 
cerebrale sunt reunite la baza lor prin 
corpul calos, care permite transferul 
informaţiilor, totuşi, pentru procesarea 
acestora ele funcţionează în mod specific 
(Tabelul I). 

Pe baza investigaţiilor electrofiziologice, 
neuropsihologice şi neurochirurgicale s-a 
formulat concluzia dominanţei 
emisferice. O anumită funcţie este 
integrată în mai mare măsură într-o 

emisferă cerebrală care poartă denumirea 
de dominantă, decât în cealaltă - 
denumită subdominantă. Deci, o anumită 
funcţie psihocomportamentală nu este 
egal distribuită între emisfera stângă şi 
cea dreaptă, rezultând o anumită 
tendinţă de lateralizare. Statistic, 
dominantă este emisfera stângă, iar 
subdominantă - emsifera dreaptă  

Din tabelul următor rezultă că 
informaţiile nu sunt percepute, tratate şi 
integrate în acelaşi mod de cele două 
emisfere cerebrale, ceea ce provoacă două 
modalităţi diferite, dar complementare, 
de prelucrare a informaţiilor. 

DOI:10.26744/rrttlc.2021.7.2.07 
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Tabelul 1. Funcţionarea diferenţiată a emisferelor cerebrale 
 Emisfera stângă 

(aşa-zis dominantă)  
Emisfera dreaptă 
(aşa-zis nedominantă) 

Două moduri de 
funcţionare diferite 

Secvenţial liniar şi analitic Global şi instantaneu 

Două moduri de 
conştientizare a 
mediului 

Conştientizare care se ex-
primă în logica secvenţială a 
limbajului verbal 

Organizarea globală a infor-maţiilor. 
Aceasta permite integrarea într-un tot, 
având o semnificaţie, a informaţiilor de 
origini diferite 

Funcţionări diferite, 
dar complementare 

- Limbaj verbal 
- Funcţii logice şi 
  matematice 
- Raţionament 
- Raţionalizări 

- Imaginea de sine 
- Organizarea în spaţiu 
- Recunoaşterea configura- 
  ţiilor, a feţelor etc. 
- Intuiţie 
- Imaginaţie 
Cunoaşterea nu se exprimă imediat în 
limbaj verbal 

Indicatorii cei mai evidenţi ai dominanţei 
emisferice sunt furnizaţi de gradul de 
asimetrie funcţională a celor două mâini, 
a celor două picioare şi a celor doi ochi. 
Se disting trei situaţii posibile: a) 
dominanţa mâinii drepte, a piciorului 
drept şi a ochiului drept, a căror reglare 
se află în competenţa emisferei stângi - 
care în acest caz va fi dominantă; b) 
dominanţa mâinii stângi, a piciorului 
stâng şi a ochiului stâng depinde 
esenţialmente  de emisfera dreaptă - care  
va  fi  considerată  dominantă; c) relativa 
echivalenţă funcţională între cuplurile 
acestor organe perechi semnifică o slabă 
asimetrie funcţională a celor două 
emisfere. Datele statistice arată că prima 
situaţie este cea mai frecventă, fiind 
întâlnită la peste 80 % din populaţie, ceea 
ce face ca, în principiu, când se vorbeşte 
de emisfera dominantă să se aibă în 
vedere emisfera stângă. Situaţia de 
echivalenţă funcţională (ambidextrie) 
este cea mai puţin frecventă. Printre 
funcţiile mai puternic lateralizate, având 
în vedere efectul leziunilor emisferice 
unilaterale, se numără: praxia manuală, 
praxia membrelor inferioare, limbajul, 

funcţiile de simbolizare - abstractizare - 
generalizare (Arseni, Golu, Dănăilă, 1983). 

 În ceea ce priveşte integrarea 
structurilor limbajului - lateralizarea este 
relativă, întrucât nu se poate susţine că 
limbajul se integrează exclusiv doar la 
nivelul emisferei dominante. Ambele 
emisfere conlucrează atât în procesul de 
formare şi dezvoltare a limbajului, cât şi 
în realizarea în act a diferitelor laturi şi 
verigi ale acestuia. Totuşi, cele două 
emisfere nu au acelaşi rol. Se apreciază că 
emisfera dominantă realizează structurile 
verbale mai complexe, discursive, bazate 
pe transformări şi combinări semantice 
multimediate, deductive şi transductive, 
iar emisfera subdominantă este 
răspunzătoare de integrări mai simple, 
sprijinite mai mult pe imagini şi pe 
experienţă (Gazzaniga, 1970; Sperry, 
1974). 

Diferitele niveluri de organizare 
multimodală şi metamodală a celor două 
emisfere constituie un tot indisociabil. 
Sistemul nervos central funcţionează 
global, dar cu niveluri de activare 
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variabilă (Pascual-Leone, Hamilton, 
2001). 

Evoluţia structurilor cerebrale traduce 
strânsa implicare a activităţilor manuale 
şi a activităţilor simbolice ale limbajului. 
Ariile primare ale limbajului au fost 
reperate în emisfera cerebrală stângă, fapt 
constatat în urma observaţiilor 
neurologice în cazul afaziilor. Aria lui 
Broca este adiacentă ariilor motrice ale 
feţei, unde se găseşte claviatura motorie 
de comandă a muşchilor organelor buco-
fonatorii. Deci, aria lui Broca participă la 
elaborarea programelor motorii ale 
limbajului oral. Aria lui Wernicke, 
apropiată de aria de proiecţie auditivă, 
intervine în înţelegerea limbajului oral. 
Girusul angular, apropiat de ariile vizuale 
din regiunile occipitale, intervine în 
înţelegerea limbajului scris. 

Asimetria neuroanatomică şi funcţională 
a emisferelor cerebrale, care însoţeşte 
apariţia funcţiilor limbajului, - proprii 
speciei umane - se exprimă, corelativ, în 
asimetria funcţiilor manuale. În 
majoritatea cazurilor, mâna dreaptă 
dominantă, având o mai mare abilitate, 
are iniţiativa în intervenţia asupra 
mediului, iar mâna stângă o 
acompaniază. 

Emisfera stângă, care comandă activitatea 
mâinii drepte, devine generatorul 
“verigilor operatorii” ale limbajului verbal 
oral, precum şi ale celui scris, acesta din 
urmă presupunând o instrumentare 
manuală. Într-o manieră generală, 
programările secvenţiale care stau la baza 
dexterităţii manuale şi a abilităţilor 
motrice se elaborează predominant în 
emisfera stângă, în timp ce emisfera 
dreaptă devine organizatorul 
referenţialelor spaţiului, care asigură 

activităţilor noastre coerenţă şi eficacitate 
(Pascual-Leone, Hamilton, 2001). 

Unele cercetări consideră că nevăzătorii 
congenitali nu ar manifesta aceleaşi tipuri 
de specializare emisferică cerebrală şi de 
lateralitate manuală ca şi văzătorii, 
datorită lipsei aferentaţiei vizuale şi a 
captării informaţiilor în mod 
predominant pe cale tactil-kinestezică 
(Hatwell, 1986; Mousty, Bertelson, 
D’Alimonte,1992; Hatwell, Streri, Gentaz, 
2000).  

Pregnanţa experienţei motrice 
simetrizante asupra prelucrării 
informaţiilor tactil-kinestezice este cu 
atât mai accentuată cu cât, în mod 
spontan şi mai ales prin educare, 
nevăzătorii manifestă puţină prevalenţă 
manuală. De exemplu, căutarea unui 
obiect, în mod spontan, pentru a fi eficace 
solicită utilizarea celor două mâini, ceea 
ce permite o mărire a câmpului 
tactil-kinestezic, nevăzătorul tinzând să 
acorde celor două mâini acelaşi statut 
funcţional. Astfel, cele două mâini ale 
nevăzătorului nu dobândesc la fel de 
uşor, ca şi la văzător, cele două funcţii 
complementare - de prehensiune şi de 
explorare (Hatwell, 1986). Educaţia 
şcolară a copilului şi tânărului nevăzător 
întăreşte această tendinţă spre 
ambidextrie datorită faptului că, de 
exemplu, învăţarea lecturii Braille sau 
utilizarea precoce a unor instrumente 
muzicale, precum pianul, pun accent pe 
antrenamentul identic şi intensiv al 
activităţii celor două mâini. De asemenea, 
tendinţa spre ambidextrie s-a constatat şi 
la persoanele cu cecitate dobândită, chiar 
după câteva luni de la survenirea acestei 
deficienţe. Efectele constrângerilor 
impuse de explorarea tactil-kinestezică şi 
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de controlul motricităţii fine - în absenţa 
vederii - se traduc la adulţii nevăzători 
printr-o ambidextrie, constatată de 
numeroşi cercetători (Mousty, Bertelson, 
D’Alimonte, 1992; Portalier, 1999). 

Asimetria funcţională a analizatorilor se 
manifestă atât la nivel periferic, prin 
lateralitatea senzorio-motrică a 
receptorilor perechi, cât şi la nivel 
cortical, prin funcţionarea asimetrică a 
emisferelor cerebrale.  De cele mai 
multe ori, cele două asimetrii - de la nivel 
periferic şi de la nivel cortical - nu sunt de 
aceeaşi parte (“ipsilaterale”), datorită 
încrucişării chiasmice a căilor de 
conducere nervoasă. La dreptaci, organele 
preferate dextrolaterale (mână, ochi, 
ureche etc.) sunt coordonate de emisfera 
cerebrală stângă, care devine “emisferă 
conducătoare” sau “emisferă majoră”. 
Opus dreptacilor, subiecţii cu lateralitate 
stângă sunt cei care “vorbesc cu emisfera 
dreaptă”, după expresia clasică a lul 
Broca, regulă care a fost ulterior 
completată în clinica afaziei, prin 
demonstraţii pe cazuri cu lateralitate şi 
dominanţă ipsilaterală.  

Din cele de mai sus rezultă că este 
necesară distincţia între lateralitate 
(asimetria zonelor periferice ale 
analizatorilor cu receptori perechi) şi 
dominanţă, respectiv, proiecţia corticală a 
lateralităţii. Corespunzător celor două 
niveluri, s-au utilizat probe pentru 
dominanţa emisferică şi probe pentru 
lateralitate. În examinarea dominanţei 
emisferice cerebrale şi în examinarea 
lateralităţii se ţine seama de 
caracteristicile organelor examinate şi de 
vârsta subiecţilor. 

Ţinându-se seama de caracteristicile 
organelor examinate, pentru evaluarea 

lateralităţii s-au utilizat probe care fac 
apel la activităţi şi acţiuni obişnuite, 
curente ale organului respectiv. Acestea 
solicitau fie o prevalenţă funcţională 
pentru unul din organele omoloage 
cuplate, fără a exclude total activitatea 
celuilalt, fie o activitate simultană a 
receptorilor sau a organelor motorii, unul 
dintre ele executând sarcinile cele mai 
dificile. Astfel, s-au utilizat probe 
unimanuale şi probe bimanuale. 

Lateralitatea şi dominanţa emisferică se 
manifestă diferit nu numai în funcţie de 
specificul organelor examinate, ci şi în 
funcţie de nivelul psihomotor determinat 
de vârstă. Astfel, cercetările au 
demonstrat că în primul an de viaţă 
activitatea tuturor receptorilor pereche 
este relativ simetrică. După vârsta de 6 
luni, se observă o trecere de la “simetria 
instabilă” la o “asimetrie instabilă”. La 
vârsta antepreşcolară se accentuează 
treptat asimetriile funcţionale şi se 
dezvoltă diferitele aspecte ale acestora. 
Aşa cum arată rezultatele obţinute prin 
numeroase cercetări (Pascual-Leone, 
Hamilton, 2001), într-un interval de 
numai câţiva ani, respectiv între 2 şi 6 ani, 
lateralitatea poate suferi serioase 
modificări, până la schimbarea totală a 
sensului asimetriei funcţionale. Această 
modificare are loc, în special, în 
lateralitatea manuală, care este cea mai 
expusă influenţelor educaţiei şi 
antrenamentului. 

Metode de examinare a dominanţei 
emisferice cerebrale 
Dominanţa emisferică este pusă în 
evidenţă prin probe neurologice speciale, 
utilizate îndeosebi în clinica afaziilor şi a 
paraliziilor cerebrale. Dintre aceste probe, 
menţionăm câteva mai importante. 
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a) Metoda electroencefalografiei clasice 
este deseori utilizată pentru examenul 
asimetriei funcţionale a emisferelor 
cerebrale. Astfel, mai multe cercetări au 
pus în evidenţă pe electroencefalogramele 
unor subiecţi normali ritmuri alfa mai 
ample de partea emisferei nedominante. 

b) Metoda potenţialelor evocate a 
constituit la timpul său o mare cucerire a 
neurologiei experimentale. 
Experimentatorul nu se limitează la 
înregistrarea encefalografică a activităţii 
bioelectrice spontane a creierului, ci 
solicită diferitele zone cerebrale, prin 
stimularea organelor periferice 
corespunzătoare. Activitatea cerebrală 
bioelectrică (“potenţialele evocate”) în 
diferite regiuni corticale indică, în acest 
mod, corespondentul central al organului 
stimulat. Potenţialele de răspuns vor fi 
asimetrice, în relaţie directă cu asimetria 
funcţională a emisferelor cerebrale. 

c) O situaţie specială o au probele care 
evidenţiază motricitatea şi sensibilitatea 
părţilor simetrice ale corpului, pe baza 
unor reacţii, reflexe diferenţiate şi a unei 
inervaţii deosebite a hemicorpurilor. Se 
consideră că reacţiile reflexe mai 
pronunţate, insuficient inhibate cortical, 
aparţin emisferei nedominante.  

Se examinează următoarele aspecte: 

− relaţia lateralităţii cu extensibiltatea, 
care se referă la alungirea mecanică a 
unui muşchi, legată de gradul său de 
elasticitate şi de rezistenţa 
ligamentelor articulatorii; 

− măsurarea amplitudinii mişcării 
structurilor mai apropiate de axa 
corpului, sau a  extremităţilor; 

− tonusul muscular de acţiune a mâinii, 
cercetat prin evidenṭierea mişcărilor 

„parazite” suplimentare 
(sinchineziilor). 

Se consideră că intensitatea reacţiilor 
reflexe la nivelul unei părṭi a corpului 
relevă capacitatea controlului cortical al 
emisferei contralaterale. Intensitatea 
iradierii motrice contralaterale şi 
intensitatea activării muşchilor simetrici 
inactivi este în relaţie directă cu 
dominanţa emisferică. 

Probele utilizate pentru examenul 
dominanţei emisferice sunt utile în 
special în cazurile în care relaţia sa cu 
lateralitatea este clară şi când 
coordonarea activităţii motrice şi 
senzoriale este concentrată exclusiv pe o 
singură emisferă cerebrală. În realitate 
însă, în special la persoanele cu 
lateralitate stângă nu există o dominanţă 
emisferică absolută pentru toate funcţiile. 
Examinarea dominanţei emisferice a fost 
corelată cu examinarea lateralităţii 
fiecărui cuplu de organe perechi, 
relevându-se diferenţiat gradul şi tipul 
asimetriei pentru fiecare analizator sau 
organ efector. 

Metode de examinare a lateralităţii 
În examinarea asimetriei funcţionale a 
analizatorilor cu receptori perechi s-au 
experimentat un număr impresionant de 
probe, teste şi chestionare de lateralitate, 
adecvate vârstei subiecţilor şi 
caracteristicilor psihofiziologice ale 
respectivului cuplu de organe. Mai întâi 
au fost utilizate probe care vizau diferite 
activităţi curente ale analizatorilor binari, 
care solicitau folosirea preferenţială a 
unuia din organele perechi şi o 
îndemânare superioară din partea 
acestuia. Marea diversitate a activităţilor 
care pot fi executate preferenţial a 
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determinat o utilizare deosebită a 
probelor de lateralitate senzorială şi 
motrică. 

Importanţa includerii examinării 
lateralităţii în practica psihopedagogică 
este dată, printre altele, de faptul că 
atitudinea adulţilor faţă de copiii cu 
lateralitate manuală stângă trebuie 
nuanţată de la caz la caz, deoarece 
senestralitatea poate fi puternică sau 
slabă (după intensitatea sa) şi omogenă 
sau încrucişată (după criteriul 
omogenităţii). La copiii cu lateralitate 
stângă puternică sau cu lateralitate 
încrucişată (senestralitate la mână şi 
dextralitate la ochi sau invers) trebuie 
evitată reeducarea, căci, contrarierea 
dominanţei în aceste cazuri poate 
provoca, la unii copii, tulburări de vorbire 
sau tulburări afective şi de 
comportament. Impunerea mâinii drepte 
în defavoarea mâinii mai abile de la 
natură, poate provoca tulburări de genul 
celor de mai sus, descrise sub numele de 
“sindromul Roudinesco-Thyss”, 
caracterizat prin următoarea triadă 
simptomatică: tulburări de vorbire, 
tulburarea motricităţii manuale, tulburări 
afective.  

Tulburările lateralităţii, precum şi 
lateralizarea tardivă sau insuficientă sunt 
asociate cu dificultăţi de  organizare 
spaţială şi de achiziţie a schemei 
corporale. Aceste tulburări pot avea 
repercusiuni asupra motricităţii generale, 
motricităţii fine şi asupra învăţării scrierii. 
Bateria cu probe de lateralitate elaborată 
de Auzias (1981) este una dintre cele mai 
discriminative în alegerea mâinii care este 
mai adecvată pentru însuşirea scrierii. 
Aceste probe rezidă în activităţi precum: 
punctarea cu un ac, ştergerea cu o 

radieră, prinderea unei mărgele cu o 
lingură, aprinderea unui chibrit etc. De 
asemenea, se utilizează proba labirintului 
precum şi studierea grafismului pentru 
fiecare din cele două mâini sub unghiul 
calităţii, preciziei, vitezei şi gradului de 
supleţe. 

Cercetările au arătat că aproximativ 12 % 
dintre copiii preşcolari scriu cu mâna 
stângă, dar numai 7 % scriu cu mâna 
stângă şi în şcoala primară. S-a constatat 
că aproximativ 40 % dintre copiii care 
scriu cu mâna stângă se dextralizează pe 
parcursul frecventării grădiniţei, mai ales 
în ultimul an petrecut în această 
instituţie. 

Deci, în examinarea asimetriei laterale 
trebuie să se ţină seama de faptul că 
numărul “stângacilor” scade cu vârsta în 
timp ce numărul “dreptacilor” creşte în 
aceeaşi proporţie. Acest fenomen poate 
avea diferite cauze: a) mascarea, 
camuflarea senestralităţii prin 
antrenament, “stângăcia”  fiind  
substituită mai  ales  în gestualitatea  de  
contact social; b) efectul direct al 
exerciţiului şi educaţiei, existând tendinţa 
ca senestralitatea copiilor să fie în mod 
sistematic contrariată de adulţi. 

Depistarea lateralităţii şi dominanţei 
cerebrale poate întâmpina unele 
dificultăţi, deoarece există numeroase 
forme mascate precum şi diferenţe 
graduale. Din acest motiv, o deosebită 
importanţă o au metodele de examinare 
diferenţială, care pun în evidenţă atât 
aspectele genotipice cât şi aspectele 
fenotipice ale lateralităţii. Aceste 
examinări se referă la două aspecte: cel 
cortical, care reprezintă dominanţa 
cerebrală, şi aspectul lateralităţii, adică 
proiectarea exterioară a dominanţei, puse 
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în evidenţă prin examinări neurologice 
completate prin probe motrice şi 
senzoriale, care de fapt arată şi forma de 
lateralitate (Rey, 1968 a, b; Rauschecher, 
1995). 

Examinarea dominanţei laterale la copil 
se poate realiza prin următoarele metode: 
a) chestionarea - directă (a copilului) sau 
indirectă (chestionarea părinţilor) - prin 
care se urmăreşte evidenţierea unor 
aspecte, cum ar fi: lateralitate spontană şi 
gestuală, lateralitatea de utilizare, 
antecedentele manifestării lateralităţii, 
lateralitatea părinţilor şi fraţilor, 
atitudinea familiei şi şcolii faţă de 
senestralitate; b) probe de examinare a 
lateralităţii, a căror rezultate pot fi redate 
în indici sau coeficienţi de lateralitate. 

Psihopedagogul trebuie să conştientizeze 
faptul că răspunsurile la chestionare pot 
avea un pronunţat caracter subiectiv, 
depinzând mult de cooperarea şi 
sinceritatea celui chestionat. Totodată, 
psihopedagogul trebuie să ţină seama de 
faptul că examinarea obiectivă a 
lateralităţii prin diverse probe poate fi 
influenţată de mai mulţi factori. Astfel, 
probele nu pot elimina total influenţele 
fenotipice, ale educaţiei. 

Se recomandă să se utilizeze baterii de 
probe care să vizeze toate organele 
perechi (mână, ochi, ureche, picior), 
astfel încât să se poate verifica gradul de 
omogenitate a lateralităţii. De asemenea, 
sunt utile examinările longitudinale, în 
diferite etape, pentru a se urmări în timp 
evoluţia lateralităţii la acelaşi copil. 

În practică, pentru determinarea 
lateralităţii se utilizează mai ales probe 
referitoare la modul de realizare a unor 
acţiuni care cer o coordonare deosebită, 

mişcări fine şi precise. Probele de 
examinare a lateralităţii oferă date mai 
precise decât probele de dominanţă 
emisferică, deoarece se bazează pe 
investigarea directă a activităţii organelor 
perechi. 

Probe de examinare a lateralităţii manuale  
Lateralitatea manuală, care este cea mai 
evidentă asimetrie funcţională a 
organismului, a fost examinată printr-un 
registru foarte bogat de probe care 
vizează acţiuni manuale curente, 
selecţionate astfel încât să solicite în mod 
preponderent abilitatea superioară a unei 
singure mâini.  

1. Probe unimanuale - care solicită 
acţiuni ce se execută cu mâna 
conducătoare. 

a) Înşirarea mărgelelor pe un fir de aţă. Se 
aplică începând cu vârsta de 4 ani, iar 
interpretarea se bazează pe timpul de 
executare a acţiunii cu fiecare mână, în 
mod alternativ. 

b) Înţeparea unui carton cu un ac, mai 
întâi cu o mână apoi cu cealaltă. Această 
probă se utilizează de la vârsta de 5 ani, 
cronometrându-se timpul utilizat pentru 
acelaşi număr de înţepături efectuate cu 
fiecare mână. Pentru subiecţii de vârstă 
şcolară se recomandă complicarea 
sarcinii, invitând copiii să reproducă prin 
înţepare ritmul unui metronom. 

c) Înfăşurarea unui fir de aţă de 2 metri 
pe un mosor obişnuit înregistrându-se 
timpul de executare pentru fiecare mână. 
Proba poate fi aplicată începând cu vârsta 
de 6 ani. 

d) Decuparea cu foarfeca a unui contur 
desenat pe un carton. Este o probă în care 
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se evaluează precizia decupării şi timpul 
de execuţie cu fiecare mână. 

e) Proba “tapping” constă în lovirea unui 
obiect în mod alternativ timp de câte 6 
secunde, cu fiecare mână. Se înregistrează 
numărul de lovituri aplicate cu fiecare 
mână. 

f) Desenarea unor pătrăţele sau a unor 
cruciuliţe pe o coală albă utilizându-se 
succesiv ambele mâini. Se notează timpul 
de executare a acţiunii. 

g) Proba marionalelor (sau testul 
diadocokineziei - Zazzo, 1960). Este 
accesibilă începând de la vârsta de 3 ani. 
Este o probă de imitaţie gestuală: 
antebraţul se ţine vertical, în unghi drept 
cu braţul ţinut orizontal şi se imită o serie 
de mişcări succesive ale încheieturii 
mâinii (pronaţie - supinaţie) prezentate 
de experimentator. Se notează timpul de 
realizare a sarcinii cu fiecare mână. 

h) Proba salutului (“to clasp hands test”) 
constă în observarea mâinii cu care 
subiectul salută cel mai frecvent. 

i) Aruncarea la ţintă a unui obiect este 
semnificativă pentru precizia fiecărei 
mâini. 

j) Desenarea unei stele cu cinci colţuri – 
preluată din bateriile de probe de 
inteligenţă practică elaborate de A. Rey 
(1968 b). Deoarece s-a constatat că 
această figură simetrică nu este reprodusă 
cu exactitate de copiii stângaci, acestă 
probă poate constitui o modalitate de 
examinare a lateralităţii manuale 
începând cu vârsta de 4 ani. 

k) Proba planşetei verticale (Vertical 
board test of laterality) solicită subiectul 
să reproducă - având ochii închişi - 
concomitent cu ambele mâini, un traseu 

prezentat anterior. Planşeta este aşezată 
vertical, cu una din muchii în faţa 
subiectului, astfel încât acesta poate să 
deseneze concomitent pe fiecare din 
laturile acesteia. Se observă mâna care 
reproduce mai corect traseul. Proba este 
accesibilă după vârsta de 7 ani. 

2. Probele bimanuale solicită o activitate 
manuală concomitentă cu participarea 
predominantă a unei singure mâini în 
realizarea sarcinilor mai dificile. Faţă 
de probele unimanuale, au avantajul 
că se examinează lateralitatea în 
funcţionarea simultană a mâinilor, aşa 
cum se întâmplă în majoritatea 
activităţilor manuale obişnuite. Se 
solicită unele acţiuni bimanuale în 
care se remarcă mâna conducătoare, 
mâna mai activă şi mai abilă. 

a) Proba închiderii palmelor - permite un 
examen uşor vizibil şi expeditiv pentru 
determinarea lateralităţii. Se observă 
policele de deasupra care indică mâna 
conducătoare. 

b) Proba aplaudatului  este utilizată în 
examinarea lateralităţii genotipice. Se va 
observa mâna de deasupra, care este mai 
puternică şi mai activă, care bate ritmic 
mâna subordonată, ţinută imobilă. 

c) Proba construirii turnurilor din cuburi. 
Se observă mâna de apucare şi 
manipulare a cuburilor. O atenţie 
deosebită trebuie acordată mâinii cu care 
se aşează cuburile când turnul începe să 
se clatine sau mâna cu care subiectul 
demontează construcţia. Se utilizează în 
special la copiii de 2-3 ani. 

d) Proba introducerii aţei în ac. Se 
urmăreşte mâna cu care se introduce aţa 
în ac, ţinându-se seama şi de constatarea 
că adesea băieţii îndreaptă acul spre aţă, 
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iar în cazul fetelor aţa este împinsă spre 
ac. Proba este accesibilă de la vârsta de 5 
ani. 

e) Proba de desenare concomitentă a 
unui patrulater cu o mână şi cu cealaltă a 
unui cerc. Mâna conducătoare 
influenţază mâna subordonată, astfel 
încât se realizează aproximativ acelaşi 
desen cu ambele mâini, desenul cu mâna 
conducătoare fiind mai precis. 

f) Proba scrierii concomitente a numelui 
cu ambele mâini, în ambele direcţii 
(dreapta-stânga). Această probă se aplică 
după vârsta de 7 ani. S-a constatat că 
dreptacii nu pot executa scrierea decât 
spre dreapta, în timp ce stângacii pot 
scrie specular şi în direcţia mâinii stângi. 
Stângacii reuşesc la proba scrierii 
concomitente cu ambele mâini, în ambele 
direcţii, dacă au fost supuşi unui proces 
de reeducare a lateralităţii. În schimb, 
stângacii forte execută acţiunea cu o 
singură mână, respectiv cu mâna stângă. 

g) Proba distribuirii a 32 de cărţi de joc în 
4 grămezi utilizată pentru copiii în vârstă 
de peste 3 ani. Se urmăreşte succesiunea 
mişcărilor, mâna de distribuire a cărţilor 
de joc şi sensul mişcării: în sensul acelor 
de ceasornic la dreptaci şi în sens invers 
la sângaci. Cu ajutorul acestei probe se 
poate calcula un indice de dominanţă 
manuală, luând în considerare rapiditatea 
subiectului cu o mână şi apoi cu cealaltă 
în timpul distribuirii cărţilor de joc. 
Fomula este următoarea: 

Timp mâna stângă - Timp mâna dreaptă 

Timp mâna dominantă 

Probe de examinare a lateralităţii pedestre 
Lateralitatea pedestră este mai puţin 
evidentă decât lateralitatea manuală. Se 

manifestă atât în situaţii dinamice cât şi 
în situaţii statice, în care un picior - de 
obicei cel subordonat - este utilizat 
pentru susţinerea corpului, iar celălalt 
pentru efectuarea probei. 

1. Împingerea unui obiect cu fiecare 
picior, de-a lungul unei linii trasate pe 
podea, înregistrând pentru fiecare 
picior numărul devierilor şi timpul de 
parcurgere a traseului. 

2. Proba şotronului. Subiectul este 
invitat să sară într-un picior şi se 
observă alegerea iniţială a piciorului, 
se notează numărul de sărituri pentru 
fiecare picior, frecvenţa schimbării 
picioarelor, timpul cât rezistă sarcinii. 
Schimbarea frecventă a piciorului de 
sprijin indică o lateralitate pedestră 
slabă. 

3. Proba “shooting” este inclusă în 
majoritatea bateriilor de lateralitate. 
Se aşează o minge în poziţie “neutră” 
(la mijloc) pentru a nu influenţa 
alegerea piciorului şi se solicită şutarea 
mingii. 

4. Proba căutării cu piciorul a unei trepte 
pe care subiectul trebuie să o urce pe 
întuneric sau cu ochii legaţi. Subiecţii 
urcă o scară, cu ochii legaţi, 
observându-se în special piciorul cu 
care tatonează treapta care urmează. 

Probe de examinare a lateralităţii oculare 
Lateralitatea oculară este examinată, de 
obicei, prin probe care dau rezultate 
asemănătoare cu probele manuale, 
deoarece coordonarea ochi-mână este 
foarte frecventă în activităţile curente. 

1. Proba “sighting” are mai multe 
variante, fiind utilizată în majoritatea 
bateriilor de examinare a lateralităţii 
oculare. De exemplu, într-una din 
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aceste variante se cere subiecţilor să 
privească printr-un carton care are un 
orificiu la mijloc. În instructaj i se 
spune subiectului să privească prin 
orificiu un anumit obiect cu oricare 
dintre cei doi ochi, obsevându-se 
ochiul preferat. 

2. Probe de ochire. Spre deosebire de 
proba “sighting”, unul din ochi este 
închis mărindu-se acuitatea ochiului 
preferat pentru privirea obiectului. Se 
utilizează diferite jucării sau 
instrumente care implică privirea 
monoculară: caleidoscopul, lupa, 
ocheanul etc. 

3. Proba manoptoscopului în care se 
utilizează o cutie în formă de trunchi 
de con cu bazele deschise, astfel încât 
să se poată privi prin ea cu un singur 
ochi, ochiul conducător, în timp ce 
este ţinută în mâna conducătoare. Un 
sistem special de orificii permite 
privirea cu fiecare ochi a unor desene 
diferite. Când se priveşte binocular, 
prin ambele orificii, se observă totuşi 
mai clar desenul corespunzător 
ochiului dominant. 

Probe de examinare a lateralităţii auditive 
Lateralitatea aurală, examinată mai ales 
de otofonişti sau de logopezi,  a fost mai 
puţin studiată decât celelalte forme de 
lateralitate ale organelor perechi. Cel mai 
frecvent s-au utilizat următoarele probe şi 
modalităţi: 

1. Probele audiometrice;  
2. Depistarea auditivă a unei surse 

sonore ascunse (de exemplu, un ceas 
ascuns sub o pătură). Se observă 
urechea cu care subiectul se apropie 
mai mult de sursa sonoră. 

3. Lovirea reciprocă a două diapazoane 
identice de 512 vibraţii/secundă, apoi 

depărtarea lor concomitentă la aceeaşi 
distanţă, spre dreapta şi spre stânga, 
subiectul fiind invitat să spună cu care 
ureche aude mai bine.  

Pentru practica psihopedagogică este 
importantă mai ales examinarea 
lateralităţii manuale şi a celei oculare, 
întrucât la baza majorităţii activităţilor 
umane stă coordonarea reciprocă dintre 
ochi şi mână. 

Indici utilizați pentru evidenţierea 
lateralităţii 
Studiile despre lateralitate prezintă indici 
sau coeficienţi de lateralitate care redau 
cantitativ atât sensul cât şi intensitatea 
asimetriei funcţionale.  

1. Primii indici de lateralitate au fost 
utilizaţi pentru cuantificarea 
răspunsurilor la chestionare. Această 
metodă de colectare şi interpretare a 
datelor obţinute prin chestionare are 
mai multe deficienţe: 

− se neglijează complet lateralitatea 
genotipică, deoarece se investighează 
doar lateralitatea de utilizare, nu şi cea 
gestuală; 

− se include ambidextria ca o formă 
mascată a lateralităţii; 

− rezultatele pot fi influenţate de gradul 
de cooperare şi sinceritate a 
subiectului. 

2. Rezultatele experimentale obţinute 
prin aplicarea unor probe de 
lateralitate au fost interpretate pe baza 
unui indice de lateralitate. Formula 
propusă este următoarea: 

ID D A
N

=
+ / 2

 
unde D reprezintă suma activităţilor 
realizate cu mâna dreaptă, A suma 
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acţiunilor executate nepreferenţial, iar N 
reprezintă numărul total de probe. 

Rezultatele sunt repartizate unimodal şi 
variază de la 0 (limita ambidextriei) la +1 
(dextralitatea maximă). Indicele maxim 
obţinut a fost +0,81. 

Cel mai frecvent utilizat este indicele de 
lateralitate Hildreth care este aplicabil 
atât pentru chestionare cât şi pentru 
probele sau testele de lateralitate.  
Formula acestui indice este: 

IL D S
D S

=
−
+  

Lateralitatea este cu atât mai intensă cu 
cât se apropie mai mult de extrema 
pozitivă (la cei cu lateralitate dreaptă) sau 
de cea negativă (la cei cu lateralitate 
stângă).  

Concluzii. 
Indicii şi coeficienţii de lateralitate 
exprimă cele trei caracteristici principale 
ale asimetriei funcţionale: sensul (direcţia 
dreapta-stânga), intensitatea (gradul 
concentrării asimetriei funcţionale) şi 
omogenitatea (corespondenţa lateralităţii 
organelor ipsilaterale, de aceeaşi parte a 
organismului). Variaţiile cantitative 
individuale ale celor 3 caracteristici dau 
posibilitatea unor evaluări individualizate 
a subiecţilor şi a unor cercetări corelative 
privind funcţionarea organelor perechi, 
semnificative - de exemplu - în studiul 
influenţelor educaţiei asupra contrarierii 
senestralităţii.  

Testarea lateralităţii şi calcularea 
indicelui de lateralitate trebuie efectuate 
periodic, rezultatele notându-se într-un 
grafic, pentru a se observa la subiectul 
examinat evoluţia lateralităţii ca urmare a 

antrenării în diferite activităţi care impun 
mai ales un anumit tip de lateralitate. 

Studiu de caz 
Date generale 
Numele şi prenumele: M.E. 

Data naşterii: 24.09.2012 

Vârsta: 9 ani 

Şcoala: Şcoala Gimnazială Specială 
CRDEII, Cluj-Napoca, clasa a III-a. 

Diagnostic psihopedagogic logopedic: 
Lateralitate neconsolidată.  

Dezvoltare psihomotorie sub vârsta  
cronologică. 

Tulburare de achiziţie a coordonării 
(TAC) 

Dispraxie vizuo-constructivă. 

Disgrafie. 

Date anamnestice 
La naştere, scorul APGAR a fost 9. Mama 
a avut o sarcină cu probleme medicale.  
Travaliul naşterii lui M.E. a durat două 
zile.   

M.E. a avut o sănătate precară, cu 
frecvente îmbolnăviri. Creşterea în 
greutate şi înălţime a fost lentă.  Doar la 
opt luni fetiţa a stat în fund şi a  mers fără 
sprijin la doi ani şi jumătate.  

M.E a frecventat Grădiniţa Malteză 
pentru Copii cu Deficienţe Neuro-
Motorii, având diagnosticul Encefalopatie 
infantilă sechelară.  

Date familiale 
Eleva provine dintr-o familie cu doi copii, 
ea fiind a doua născută. Sora lui M.E. este 
elevă la şcoala de masă. 



RRTTLC 2021 
 

 
78 

Situaţia materială a familiei este 
acceptabilă. 

Climatul familial este bun. Atmosfera 
familială este satisfăcătoare pentru 
educarea copiilor. Atitudinea faţă de 
dizabilitatea fetiţei este de înţelegere, 
părinţii fiind conştienţi de problemele ei. 
Mai ales mama se implică depăşirea 
dificultăţilor întâmpinate de elevă, dar 
uneori are aşteptări exagerate privind 
evoluţia ei.  

Colaborarea şcoală-familie este bună. 
Relaţia cu terapeuţii este acceptabilă. 
Implicarea în activităţile de recuperare 
desfăşurate acasă este  adecvată. 

Examinarea psihopedagogică   
I. Testare iniţială 

1. Probe din bateria NEPSY 

a) Proba de distingere a degetelor: are 
unele dificultăţi în privinţa gnoziei 
digitale. Recunoaşterea degetelor prin 
simţul tactil este deficitară: la mâna 
dreaptă nota brută este 14 (cu abaterea 
standard -1, 68); la mâna stângă nota 
brută este 13 (abaterea standard -2,05). 

b) Proba de atenţie vizuală: nota brută 
obţinută pentru ansamblul celor două 
sub-probe este 10 (abaterea standard -
1,22). Deci, prin această probă nu s-au pus 
în evidenţă perturbări ale atenţiei vizuale. 

 c) Proba săgeţi evaluează tratarea 
informaţiilor vizuo-spaţiale. Se evaluează 
aptitudinea de a aprecia orientarea 
spaţială şi a direcţiei.  

Rezultate: Nota brută: 14 puncte, adică -
1,3 abaterea standard (ceea ce este 
nesemnificativ). Eleva face 9 erori în 
câmpul vizual drept şi 7 erori în câmpul 
vizual stâng. Eleva apreciază corect 

orientarea spaţială şi a direcţiei săgeţilor.  
Se pare că tulburările vizuale influenţează 
puţin sau deloc problemele percepţiei. Ea 
nu neglijează nici unul din câmpurile 
vizuale. Are tendinţa de a-şi apleca sau 
întoarce capul spre stânga pentru ca să îşi 
fixeze ochiul în faţa ţintei, ceea ce 
constituie un mod de compensare pentru 
a percepe mai bine.  

d) Proba Cuburi evaluează abilitatea de 
vizuo-construcţie prin trecerea de la 
modelul bidimnesional la o construcţie 
tridimensională. 

Rezultate: Eleva  obţine nota brută de 10 
puncte (abaterea standard -1,16). Eleva are 
o slabă capacitate vizuo-constructivă în 
trei dimensiuni. Ea este lentă când 
construieşte cu cuburi, ceea ce se 
penalizează. Lentoarea creşte odată cu 
mărirea numărului de cuburi necesari 
construcţiilor mai complexe. Ea îşi vede 
erorile şi se corectează. La proba 
Cuburilor din NEPSY precizia este foarte 
scăzută, având dificultăţi în a construi în 
trei dimensiuni. Prezintă importante 
dificultăţi ale motricităţii fine şi 
tremurături ale mâinii şi degetelor.  

e)Copierea figurilor  - este tot o probă de 
evaluare a tratărilor vizuo-spaţiale. Proba 
face apel la abilitatea grafomotorie a 
copilului, evaluându-se capacitatea de  
vizuo-construcţie în două dimensiuni.  La 
proba de copiere a figurilor din  NEPSY  
se remarcă tremurături ale traseelor 
grafice realizate de copil. În timpul 
reproducerii grafice a figurilor copilul 
prezintă o rigiditate importantă a braţului 
şi tremurături fine ale degetelor. Reuşeşte 
să copieze figurile simple, dar realizările 
grafice sunt lipsite de precizie. La figurile 
mai complexe are multe dificultăţi în 
gestionarea spaţiului grafic pe foaia de 
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hârtie, desenând în jumătatea  superioară 
a spaţiului destinat desenului). Nu 
reuşeşte să analizeze adecvat şi să 
reproducă figurile foarte complexe, cum 
este, de exemplu, figura 16 a probei. 

Rezultate: obţine o notă brută de 41 
puncte, sub nivelul aşteptat, abaterea 
standard fiind de -3,1. Eleva prezintă 
importante dificultăţi vizuo-constructive 
în două dimensiuni. Componenta 
grafomotorie este perturbată datorită 
tremurăturilor mai pronunţate la mâna 
dreaptă, care este mâna dominantă. Se 
remarcă faptul că desenele sunt plasate în 
partea superioară a cadrului de răspuns, 
nefiind centrate. La figurile simple nu are 
dificultăţi, dar ele apar la cele complexe, 
cu mai multe elemente de care trebuie să 
ţină seama.  

Alte probe aplicate 

a) Figura complexă Rey a evidenţiat că 
prezintă o dispraxie vizuo-constructivă, 
obţinând un scor de 16,5 puncte la copiere 
(cu abaterea standard de -2,01), iar la 
reproducerea din memorie a obţinut 11,5 
puncte (cu abaterea standard de -0,95). 

Reproduce figura complexă desenând 
detaliile unele după altele, fără structura 
iniţială, ceea ce dovedeşte un retard în 
raport cu vârsta sa.  

La testul Figurii complexe Rey reuşeşte să 
perceapă unele detalii, dar nu reuşeşte să 
le relaţioneze şi să le redea grafic unele în 
raport cu altele, iar traseele grafice sunt 
tremurate. Producţia sa grafică nu 
prezintă o structură adecvată. Utilizează 
aspectul pragmatic al limbajului, 
verbalizând cu voce tare, pentru a se ajuta 
în rezolvarea problemelor spaţiale şi 
constructive. 

Rezultate la retestare 

S-a procedat la o retestare cu unele probe 
aplicate iniţial, după 6 luni – perioadă în 
care s-au efectuat exerciţiile prevăzute în 
programul personalizat,  care vizau 
domeniile şi funcţiile psihice testate 
iniţial. 

1. Analiza calitativă a copierii figurilor 
din NEPSY. 

Proba Copiere a figurilor se utilizează ca 
probă “retest” după fiecare tehnică de 
reeducare funcţională, realizându-se o 
analiză calitativă a producţiilor copilului.  

Eleva are dificultăţi în realizarea 
gesturilor grafo-motorii. Traiectele grafice 
sunt tremurate, iar desenele sunt mari, 
unele depăşind cadrul destinat copierii 
figurilor. Este mai puţin precisă  în 
realizarea copierii figurilor: de exemplu, 
în loc de cerc face un desen în care 
traseul grafic depăşeşte punctul de 
închidere al cercului. Desenele sale sunt 
plasate din nou în partea superioară a 
cadrului de răspuns.  

Are tendinţa să se autocorecteze, astfel 
încât atunci când vede că desenul său nu 
este similar cu modelul, spune că vrea să 
încerce din  nou pentru a-l corecta. În 
acest fel reuşeşte să realizeze o producţie 
grafică mai bună decât la prima încercare, 
dar progresele nu sunt semnificative. La 
re-testarea după 3 luni a obţinut nota 
brută de 45 puncte (abaterea standard 
fiind -1,6), deoarece la ultimele figuri, 
care sunt mai complexe, a avut nota 0. La 
aceste figuri care trebuiau copiate, a fost 
deconcentrată, a vorbit mult, nu a dat 
atenţie la ceea ce desena deoarece dorea 
pur şi simplu să termine cât mai repede 
exerciţiul. 

La re-testarea după 6 luni a obţinut nota 
brută de 53 puncte (abaterea standard 
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fiind -0,3). Deci, eleva a progresat destul 
de mult faţă de testarea iniţială când a 
obţinut o notă brută de 41 puncte, sub 
nivelul aşteptat, abaterea standard fiind 
de -3,1 iar diferenţa între cele două testări 
de 12 puncte brute. Rezultă că exerciţiile 
de dezvoltare a capacităţii de  vizuo-
construcţie în două dimensiuni au fost 
eficiente.  

Eleva utilizează din ce în ce mai mult 
strategii de analiză, de organizare şi de 
planificare care să îi permită să obţină un 
punctaj mai bun la re-testare. Desenele 
realizate sunt perfect centrate, astfel încât 
figurile desenate sunt de dimensiuni mai 
mici, nedepăşind cadrul rezervat copierii 
figurilor. Uneori se opreşte din desenarea 
figurii, dar apoi reia copierea. Îşi verifică 
producţia grafică, sesizează erorile şi le 
corectează. La figurile mai complexe care 
trebuiau copiate, realizarea grafică este 
mai adecvată decât la testarea iniţială, 
copilul acordând mai mult timp şi mai 
multă atenţie analizei şi corectării unor 
erori. 

2. Reevaluarea psiho-motrică a elevei a 
vizat eventuala ameliorare a 
capacităţilor vizuo-constructive, ca 
urmare a exerciţiilor din programul 
personalizat. 

a) Retestarea cu proba Cuburi, din NEPSY 

La re-testare M.A. a avut gesturi mai 
precise, utilizând ambele mâini pentru 
rezolvarea probei. Totuşi, este încă lent în 
realizarea construcţiei, dar pare 
preocupat de a fi cât mai precis posibil. 
Are mici imprecizii, mai ales în alinierea 
cuburilor. 

A obţinut nota bută de 13 puncte 
(abaterea standard fiind -0,3), ceea ce 
reprezintă un progres faţă de testarea 

iniţială, când a obţinut nota brută de 10 
puncte (abaterea standard -1,16).   

b) Retestarea cu Figura complexă Rey 

La începutul re-testării, eleva spune că 
recunoaşte figura, dar este foarte dificilă 
şi nu va reuşi. După câteva încurajări 
încearcă să copieze figura complexă. Mai 
întâi desenează elementul 1 (crucea), apoi 
desenează detaliu după detaliu, fără 
structura de bază (dreptunghiul mare). 
Întoarce foaia de hârtie cu 45 de grade, 
dar nu reuşeşte să producă o copie 
corectă a figurii complexe. Copia realizată 
se încadrează în tipul IV, fiind realizată 
prin juxtapunerea detaliilor într-o 
organizare a producţiei grafice de nivel 
mediu (centilul 50) pentru copiii de 
vârsta sa. Timpul de realizare a copiei a 
fost rapid, pentru vârsta de 9 ani:  4 
minute (centilul 100). 

La copiere obţine nota brută de 17 puncte 
(abaterea standard -5), notă apropiată de 
cea de la testarea iniţială: 16,5 puncte (cu 
abaterea standard de -2,01). S-a observat 
că, de fapt, eleva nu a progresat la 
copierea Figurii Rey, mai ales în privinţa 
elementelor desenate prin juxtapunere şi 
a strategiilor utilizate pentru a copia acest 
stimul complex.  

La reproducerea grafică din memorie a 
Figurii complexe Rey copilul a utilizat 
aceeaşi strategie cu cea de la copiere, 
tipul de organizare fiind IV (centilul 50). 
La reproducerea din memorie a figurii 
complexe nota brută obţinută a fost de 
11,5 puncte (abaterea standard -2,4). La 
testarea iniţială,  la reproducerea din 
memorie a Figurii complexe, a obţinut 11,5 
puncte (cu abaterea standard de -0,95), 
ceea ce arată că nu a făcut progrese în 
domeniul capacităţilor vizuo-spaţiale, 
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menţinându-se dispraxia vizuo-
constructivă. Abaterea standard la 
copiere şi la reproducerea grafică din 
memorie a Figurii complexe ne indică 
faptul că, prin raportare la copiii de vârsta 
sa, eleva prezintă un retard în domeniul 
vizuo-constructiv spaţial. 

c) Examinarea motricităţii fine a 
evidenţiat faptul că eleva are o 
coordonare oculo-manuală şi bimanuală 
defectuoasă, datorată în mare măsură 
nestabilizării lateralităţii. Prinderea unor 
obiecte sau a unor instrumente de scriere 
este în general dificilă. Nu şi-a format 
unele dintre gesturile manuale 
fundamentale pentru scriere. Prezintă o 
capacitate de coordonare senzorio-
motrică scăzută. 

Pe baza analizei cantitative şi calitative a 
rezultatelor la probele psihologice s-a 
constatat un retard al elevei în ceea ce 
priveşte dezvoltarea diferitelor capacităţi 
vizuo-constructive.. Pe planul vizuo-
construcţiei prezintă importante 
dificultăţi pe care încearcă să le 
compenseze prin limbaj, verbalizând 
acţiunile pe care le face. 

Eleva are unele dificultăţi în ceea ce 
priveşte percepţia vizuală optimală a 
spaţiului bidimensional şi tridimensional, 
precum şi dificultăţi grafomotorii 
importante datorate în mare măsură 
tremurăturilor mâinii. Tremurăturile sunt 
evidente la toate probele grafomotorii. 

 

 
Tabelul 2. Exerciţiile prevăzute în programul  personalizat  

Tipologia tulburărilor  Obiective  specifice Procedee  psihopedagogice  
Tulburări atenţionale  Atenuarea distractibilităţii 

şi dezvoltarea capacităţii 
de concentrare a atenţiei  
 

Exerciţii pentru dezvoltarea capacităţilor atenţiei 
prin utilizarea unor itemi din  
bateria NEPSY, labirintele Porteus şi din testul de 
atenție Praga.  

Senzorio-motricitate  Diminuarea dificultăţilor 
psiho-motrice  

Exerciţii pentru: 
-  stabilizarea lateralităţii manuale.  
- stimularea motricităţii fine a mâini şi degetelor ; 
- coordonarea oculo-manuală; 
- dezvoltarea  abilităţilor perceptiv-motrice 
Exerciţii de reglare senzorio-motrică, utilizând 
Proba de frânare voluntară a mişcărilor grafice la 
copil (A.Rey). 

Disfuncţii 
proprioceptive  
 
 

Atenuarea disfuncţiilor 
proprioceptive şi 
dezvoltarea controlului 
proprioceptiv 

Exerciţii pentru dezvoltarea motricităţii globale şi a 
motricităţii manuale fine, utilizând itemi din 
probele propuse de A. Rey,  De Meur şi Staes  

Poziţia statică 
posturală neadecvată  

Corectarea deficitelor 
posturale care produc 
dificultăţi în coordonarea 
mişcărilor grafo-motorii 

Exerciţii de antrenare a controlului postural static 
pentru realizarea unei mai bune coordonării a 
mişcărilor grafo-motorii 

Tulburări ale 
motricităţii manuale  

Dezvoltarea motricităţii 
fine ale mâinii şi degetelor  

Exerciţii de gnozie digitală şi de antrenare  a 
motricităţii fine a mâinii şi degetelor. 
Exerciţii  pentru realizarea unei adecvate 
prehensiuni şi manevrări instrumentului de scris.  
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Tulburarea coordonării 
ochi - mână 

Dezvoltarea capacităţii de 
coordonare oculo-
manuală 

Ex Trasarea conturului unor figuri geometrice, 
desene lacunare, litere etc., utilizând fişe din 
“Caietul de exerciţii grafice” (L.Netto şi  T.Rey) sau 
proba Frostig 

Tulburări vizuo-
spaţiale şi ale funcţiei 
de integrare vizuo-
motrică 

Dezvoltarea capacităţii de 
relaţionare a simţului 
kinestezic, percepţiei  
vizuale şi motricităţii 
manuale 

Exerciţii pentru dezvoltarea funcţiei vizuo-spaţiale 
şi de integrare vizuo-motorie, prin utilizarea unor 
fişe inspirate din probele de “organizare a 
punctelor” (A. Rey, R. Feuerstein) şi din testul 
Bender-Santucci 

Funcţionarea deficitară 
a memoriei de lucru 
vizuo-spaţiale şi vizuo-
motorii  

Atenuarea tulburărilor 
memoriei de lucru,    
automatizarea 
programelor mnezice 
vizuo-spaţiale şi grafo-
motorii specifice pentru 
scrierea literelor şi 
cuvintelor. 

Exerciţii pentru dezvoltarea programelor mnezice 
vizuo-motorii şi pentru automatizarea acestora, 
prin utilizarea unor probe de memorare şi 
reproducere grafică a unor figuri de nuanţă 
geometrică (Figura complexă Rey, Proba de 
memorare şi reproducere a 15 semne grafice în 5 
repetiţii).  
Antrenarea scrierii cursive. 

Insuficinta dezvoltare a  
metacogniţiei 

Dezvoltarea capacităţiii 
de memorare a 
patternurilor literelor, de 
auto-control grafo-motric, 
de corectare a erorilor de 
scriere.  

Exerciţii pentru antrenarea auto-controlului psiho-
motor, pentru corectarea erorilor de scriere a 
literelor şi cuvintelor, pentru planificarea modului 
de scriere fluentă.  

Eleva prezintă o disgrafie motorie şi 
vizuo-spaţială. Liniile grafismului şi 
spaţiile dintre cuvinte sunt neregulate. 
Producerea literelor este instabilă, având 
tendinţa de a scrie litere neclare, ambigue 
ca formă, incorecte.  

La proba de transcriere (dictare) are 
rezultate slabe, făcând unele greşeli. La 
scrierea după dictare, cere de mai multe 
ori să i se repete unele fraze pentru a le 
scrie în întregime. 

Pentru  fixarea şi consolidarea lateralităţii 
manuale drepte implicată în scriere, şi 
atenuarea disgrafiei motorii şi vizuo-
spaţiale s-a elaborat un program 
personalizat cu  exerciţii specifice (tab.2). 

Examinarea motricităţii fine a evidenţiat 
faptul că eleva mai are o coordonare 
oculo-manuală şi bimanuală defectuoasă, 
datorată în mare măsură nestabilizării 
lateralităţii. Prinderea adecvată a unor 

obiecte sau a unor instrumente de scriere 
este în general dificilă. Nu şi-a format 
unele dintre gesturile manuale 
fundamentale pentru scriere. Prezintă o 
capacitate de coordonare senzorio-
motrică scăzută. 

Datorită complexităţii diagnosticului 
psihopedagogic (lateralitate 
neconsolidată, dezvoltare psihomotorie 
sub vârsta  cronologică, tulburare de 
achiziţie a coordonării, dispraxie vizuo-
constructivă, disgrafie), exerciţiile 
prevăzute în programul personalizat 
conceput iniţial nu au avut rezultatele 
aşteptate în toate domeniile vizate. 

Pentru ameliorarea rezultatelor 
considerăm că în etapele următoare este 
indicat să se apeleze şi la alte metode şi 
tehnici, precum cele specificate mai jos. 

a) Abordarea terapeutică Affolter 
porneşte de la ideea că toate etapele 
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dezvoltării copilului sunt direct legate de 
o bază comună care este constituită din 
experienţele tactil-kinestezice ale 
acestuia. Astfel tulburările percepţiei pot 
fi la originea unor dificultăţi care 
împiedică persoana să răspundă adecvat 
la diferite situaţii-stimul. Terapia Affolter 
se orientează în zona unei ghidări, prin 
care terapeutul îl pune pe copil să culeagă 
informaţii tactil-kinestezice în diferite 
situaţii ale vieţii cotidiene şi să îşi 
dezvolte astfel capacităţile de explorare, 
de înţelegere şi de acţiune. Printre altele, 
în terapiile logopedice, abordarea Affolter 
se aplică în reabilitarea persoanelor 
cerebrolezate, cum este şi cazul elevei 
M.A. cu diagnosticul medical 
Encefalopatie infantilă sechelară. 

b) Stimularea bazală Fröhlich şi 
comunicarea bazală Mall sunt integrate 
de logopezi în terapia persoanelor cu 
dizabilităţi multiple. Se porneşte de la 
premisa că prin intermediul corpului se 
stabilesc primele relaţii  ale  copilului cu  
mediul fizic şi cu mediul social. Or, copiii 
cu deficienţe multiple (motorii, 
senzoriale, emoţionale şi cognitive) sunt 
adesea în imposibilitatea de a avea aceste 
experienţe primare. Tocmai de aceea în 
terapie se propun stimulări vestibulare, 
somatice şi vibratorii adaptate pentru 
fiecare copil, în raport cu specificul 
disfuncţiilor pe care le are.  

c) Tehnici kinetoterapeutice din metoda 
Bobath, care este destinată persoanelor 
cu leziuni ale sistemului nervos central, 
prezentând tulburări ale reglării 
tonusului muscular şi ale coordonării 
motrice. Această metodă se bazează pe 
trei axe: inhibarea mişcărilor parazite, 
anormale, reglarea tonusului muscular şi 
stimularea senzorială. Controlul postural 

şi tactil, precum şi stimularea de către 
terapeut sunt reduse în mod progresiv 
până în momentul în care persoana poate 
să îşi controleze singură postura şi 
mişcările diferitelor părţi ale corpului. 

d) Metoda Feldenkrais şi tehnica 
Alexander, care  fac parte din metodele 
de “educaţie somatică”, urmăresc 
dezvoltarea conştiinţei corporale cu 
repercusiuni pozitive în ceea ce priveşte 
eficacitatea mişcărilor corporale. Aceste 
metode propun un repertoriu variat de 
activităţi şi de exerciţii care permit 
dezvoltarea sensibilităţii kinestezice şi 
proprioceptive. Încetul cu încetul  copilul 
va deveni capabil să îşi atenueze mişcările 
parazite, să reducă frecvenţa şi 
intensitatea contracţiilor inutile, 
îmbunătăţindu-şi coordonarea şi 
descoperind care sunt gesturile adecvate. 

e)Terapia manuală  corespunde unei 
abordări bazată pe principiile fiziologice 
ale osteopatiei. Această metodă propune 
un demers diagnostic prin palpare şi teste 
manuale precise, urmat de un tratament 
în cadrul căruia se utilizează tehnici de 
repoziţionare, de reajustare musculară 
tensională şi de reechilibrare a forţelor 
musculare manuale.  
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Dezvoltarea limbajului expresiv în contextual TSA - Studiu de caz 

Valentina-Georgica POPONETE 1 

Abstract 

This paper aims to highlight a way of approach for a child with ASD in the field of speech therapy alone, 
despite the unfavorable forecast (prognosis). The structure of the paper consists of two main parts: a 
theoretical one regarding the diagnosis and its involvement in the field of language development, and in the 
second part will be presented a case study carried out over a period of 6 months and with possible future 
opportunities progress. It is well known that most children with ADS have major language deficiencies 
coupled with their lack of social skills which worsens (accentuates) the course of further development and, 
therefore, early intervention can substantially reduce their disabilities. But, in this case study, it is presented 
a thirteen-year-old boy with ADS and its total absence (lack) of expressive language although the receptive 
language is at a pretty good level. The main goal of the program was to develop, somehow, (at first hand) first 
of all, a phonological basis in order to establish a pragmatic (functional) verbal communication. It is known 
that children with ADS are quite difficult to engage in activities that require focused attention and proper 
response to multiple requests and what was really remarkable and quite unusual, in the same time, is his full 
cooperation that led to significant results that will help him in the future. 

Keywords: Autism Spectrum Disorder (ASD), language development, intervention, 
expressive language disorder 

Tulburarile de limbaj la copilul diagnosticat 
cu TSA 
Tulburările de limbaj sunt constante şi, în 
cele mai multe cazuri, majore în TSA. Se 
estimează faptul că aproximativ o treime 
dintre persoanele cu TSA nu reuşesc 
achiziţionarea nici unui limbaj şi o altă 
treime nu dezvoltă decât un limbaj 
rudimentar. 

Importanţa prognostică a dezvoltării 
limbajului a fost subliniată încă din anii 
’50 de către o serie de autori care 
susţineau faptul că absenţa dezvoltării 
unui limbaj comunicativ înainte de 5 ani 
este un criteriu pentru un prognostic 
rezervat, aspect confirmat ulterior şi de 
alţi cercetători. Tulburările de dezvoltare 
a limbajului pot fi de mai multe tipuri. 

Tulburările comunicării preverbale în 
general, există relativ puţine date despre 
comunicarea prelingvistică a copiilor 
foarte mici care vor fi diagnosticați cu 
TSA, deoarece aceştia sunt observaţi doar 
în mod excepţional la această vârstă. 

Aspectele care au fost observate însă sunt 
următoarele: absenţa gestului de indicare 
(pointing) şi a gesturilor care atrag 
atenţia unui partener asupra unui obiect 
sau a unei situaţii; sărăcia gestuală 
comunicativă; Wetherby şi Prutting 
(1984) au arătat că şi în cazul în care 
copiii cu TSA ar dispune de mai multe 
acte decât de limbaj comunicativ, acestea 
ar fi extrem de sărace, limitându-se la 
acte de cerinţă sau de protest. Persoanele 
diagnosticate cu TSA îşi exprimă însă 
dorinţele sau emoţiile prin 
comportamente inadecvate: ţipete, 
heteroagresivitate, auto-agresivitate. 
Contrar copiilor surzi sau celor cu 
tulburări specifice de limbaj, copiii 
diagnosticați cu TSA nu dezvoltă în mod 
spontan modalităţi non-verbale pentru a 
emite mesaje complexe; deficitele 
gestuale şi de mimică ce acompaniază 
limbajul, fiind vorba aici de absenţa 
expresiilor faciale, a zâmbetelor, care 
însoţesc în mod normal un dialog, acești 
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copii neştiind nici să interpreteze aceste 
expresii văzute la alţii. 

Tulburările de limbaj propriu-zise 
O clasificare citată de Muresan (2004) a 
acestora ţine seama de nivelurile de 
realizare şi de comprehensiune a 
limbajului după cum urmează. Astfel, 
realizarea se distinge la: 

− nivelul fonologie – cel mai adesea, 
autiştii care vorbesc nu prezintă 
deficite de articulare, dar îşi dezvoltă 
sistemul fonologie într–un ritm mai 
lent decât cel normal; 

− nivelul morfosintactic – o serie de 
cercetători au scos în evidenţă 
diferenţe ale morfologiei şi sintaxei la 
copiii autişti, cum ar fi o utilizare 
deficitară a morfemelor 
corespunzătoare timpurilor verbale şi 
articolelor, ceea ce pare să denote o 
dezvoltare mai lentă, o plafonare a 
acestei dezvoltări; 

− nivelul semantic – în cazul autismului 
este extrem de afectat. Copiii autişti 
dau dovadă de o dificultate foarte 
marcată de a utiliza cuvintele, 
respectând semantica acestora. Uneori 
pot ajunge la un nivel satisfăcător al 
vocabularului, dar eşuează nu la 
reprezentarea semnificaţiei cuvintelor, 
ci la utilizarea lor corectă. Dificultăţile 
specifice se referă mai ales la folosirea 
termenilor caracteristici  pentru 
spaţialitate, temporalitate şi pentru 
relaţiile interpersonale; 

− nivelul pragmatic – utilizarea socială a 
limbajului este, de asemenea, extrem 
de perturbată. A fost descrisă în cazul 
autismului o spontaneitate redusă a 
limbajului, cu expresii verbale 
accidentale, absenţa unei intenţii 
aparente de comunicare, deficite ale 
adaptării la rolurile unei conversaţii, 
nerespectarea regulilor de politeţe, de 

aşteptare a momentului pentru a 
vorbi, o rigiditate şi o inadaptare a 
limbajului în raport cu contextul sau 
cu sarcina, o variabilitate a calităţii şi 
abundenţei comunicării în funcţie de 
interlocutor, mai mult sau mai puţin 
familiar cu situaţia; 

− nivelul prozodic – existenţa unor 
anomalii de tipul monotoniei 
intonaţiei, cu un procent crescut de 
frecvenţe înalte, cu o hipo-sau 
hipernazalitate, cu un control deficitar 
al volumului vocii, cu frecvente 
şuşoteli şi o sărăcie a accentuării 
tonice; 

− nivelul de ecolalie – foarte frecventă, 
fiind uneori singura realizare 
lingvistică a copilului autist. Ea nu este 
însă specifică, putând fi întâlnită şi în 
cazul unor demenţe infantile, la copiii 
nevăzători sau chiar la unii copii 
normali. 

Comprehensiunea 
În această privinţă au fost puse în 
evidenţă de către Tager-Flusberg (1981) 
mai ales dificultăţile copiilor diagnosticați 
cu TSA de a înţelege sensul expresiilor 
lingvistice în cazul în care contextul nu 
este evocator, înţelegerea frazelor este 
deficitară faţă de cea a copiilor tipici, mai 
puţin din motivele unei comprehensiuni 
sintactice deficitare, cât mai ales din 
raţiuni de comprehensiune semantică. 

Tulburările de interacţiune socială 
Tulburările legate de interacţiunile 
precoce 

Se aminteşte relativ puţin despre 
cercetările cognitive cu privire la 
interacţiunile precoce în TSA, fără 
îndoială datorită dificultăţilor 
metodologice legate de momentul 
stabilirii diagnosticului (rareori în 
perioada primului an) şi datorită faptului 
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că, cel mai adesea, nu se cunoaşte 
dezvoltarea timpurie la copiii 
diagnosticați cu TSA. 

Tulburările comunicării emoţiilor  
Persoanele diagnosticate cu TSA se găsesc 
în incapacitatea de a înţelege 
evenimentele create prin punerea în 
scenă a unor personaje, evenimente cu 
conţinut intenţional şi emoţional. 

De asemenea, înţelegerea şi folosirea 
cuvintelor cu conţinut emoţional sunt 
extrem de perturbate la copiii 
diagnosticați cu TSA. În general, ei nu 
utilizează limbajul pentru a vehicula 
emoţii, iar limbajul lor, atunci când 
există, este lipsit de tonalitate 
emoţională.  

Tulburările de limbaj 

Eşecul dezvoltării abilităţilor 
comunicaţionale normale este, la ora 
actuală, unanim acceptat ca una dintre 
cele mai importante trăsături ale TSA 
Tulburările de limbaj sunt deseori 
semnalate de către părinţi şi sunt 
considerate, în literatura de specialitate, 
ca fiind printre primele probleme care 
produc îngrijorare. Vocalizele emise de 
bebeluşii diagnosticați mai târziu cu TSA, 
sunt rareori asemănătoare cu cele ale 
celor tipici, atât în ce priveşte extinderea, 
cât şi frecvenţa. Acest lucru afectează şi 
apariţia limbajului verbal (normal între 9-
l2 luni). Copilul diagnosticat cu TSA nu 
reuşeşte să participe la “conversaţiile 
prelingvistice” reciproce, care sunt 
obişnuite între mamă şi copil. Înţelegerea 
limbajului verbal este de asemenea 
redusă, iar absenţa gesturilor simbolice 
este o caracteristică prezentă la aceşti 
copii. Chiar şi cele mai simple gesturi 
sunt afectate, de exemplu, “arătatul cu 
degetul”, iar dacă totuşi copiii îşi 
punctează dorinţele în acest mod, o fac 

mai degrabă cu toată mâna, decât cu 
indexul. Rareori aceste mişcări sunt 
acompaniate de mimică, demonstraţie 
sau gesturi simbolice. 

Ca orice individ însă, persoana 
diagnosticată cu TSA, resimte anumite 
necesităţi şi doreşte să transmită anumite 
mesaje spre altă persoana. Dar maniera sa 
de comunicare non-verbală şi verbală este 
extrem de restrânsă şi ne-convenţională. 
Modul său de a atrage atenţia se reduce 
deseori la simple strigăte; intenţia este 
deci prezentă, ceea ce lipseşte este însă, 
în mod dramatic, forma. 

Copilul utilizează rareori privirea directă 
ca semn preliminar al dorinţei de 
comunicare. I se întâmplă foarte rar să se 
asigure de disponibilitatea eventualului 
partener, căutându-i privirea. Funcţia 
socială, interogativă, este cel mai adesea 
absentă. Apropierea de partener se face 
deseori din spate sau din lateral, şi nu din 
faţă, ca pentru a evita contactul vizual 
direct. 

Dificultățile atât cu funcțiile executive, 
cât și cu abilitățile lingvistice sunt 
frecvente, dar variabile în TSA (Friedman 
& Sterling (2019). Mecanismele care 
definesc tulburările comunicării în cazul 
TSA par a fi: instabilitatea percepţiei, 
incapacitatea segmentării fluxului sonor 
în elemente distincte, imposibilitatea 
acordării sensului cu contextul, absenţa 
sentimentului de reciprocitate care 
presupune prezenţa unui punct de vedere 
diferit. 

Despre copiii diagnosticați cu TSA se 
poate afirma, deci, nu numai că achiziţia 
limbajului le este întârziată, ci şi că 
utilizarea acestuia este complet diferită, 
atât faţă de copiii tipici, cât şi faţă de alţi 
copii cu diverse tulburări de limbaj. 
Probabil că cea mai caracteristică 
trăsătură este eşecul în folosirea 
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limbajului în scopul comunicării sociale. 
Copilul diagnosticat cu TSA tinde să 
vorbească mult mai puţin decât un copil 
tipic, la un nivel comparabil de dezvoltare 
a limbajului. El manifestă o dorinţă 
extrem de redusă de “comunicare de 
dragul comunicării”. Dezvoltarea 
limbajului generativ este întârziată, iar 
enunţurile repetitive şi stereotipe iau 
locul celor creative.  

Majoritatea studiilor legate de limbajul 
copiilor diagnosticați cu TSA arată că 
aceştia nu folosesc pronumele “eu” pentru 
că, de fapt, copilul nu inversează 
pronumele, ci evită folosirea acestora, cu 
atât mai mult cu cât se referă la el însuşi. 
Evitarea folosirii pronumelui “eu” denotă 
fie o negare a sinelui, fie absenţa 
conştiinţei de sine, în timp ce substituţia 
sa cu “tu” demonstrează o oarecare 
conştiinţă a sinelui altora. Anxietatea în 
raport cu sinele nu iese la iveală doar prin 
refuzul copilului de a vorbi, prin evitarea 
folosirii pronumelor personale. 
Comunicarea nu este legată doar de 
cuvinte, ci şi de scopul utilizării acestora. 
Numirea lucrurilor este mai accesibilă 
copiilor diagnosticați cu TSA, deoarece 
aceasta nu îi angajează în vreun fel şi nu 
le dezvăluie gândurile (orice angajament 
fiind o puternică sursă de anxietate). 

De aceea, ultimul lucru pe care doresc să-
l facă este să-şi comunice sentimentele. 
Astfel, chiar dacă spun ceva, copiii 
diagnosticați cu TSA o fac cu o voce 
dintre cele mai bizare, de cele mai multe 
ori asemănătoare vocii unei persoane 
surde, cu aceeaşi calitate atonală şi 
neacomodată ca aceea a unei persoane 
care nu poate să-şi audă emisia vocală.  

Atenţia profesorului trebuie să se 
concentreze în a-l învăţa pe copil căi de 
comunicare accesibile şi acceptate din 
punct de vedere social. Pentru aceasta, 

materialele, activităţile trebuie să fie 
desigur atractive pentru copil, apropiate 
de nivelul său de dezvoltare, de interesele 
sale. însă, mulţi copii nu se antrenează în 
activităţi în mod independent. Acesta 
este îndeosebi cazul celor cu TSA afectați 
sever. Aceştia necesită un suport din 
partea adultului, munca în perechi pentru 
alegerea unei activităţi, şi doar după un 
timp vor putea alege singuri o activitate. 

Posedând capacităţile şi mijloacele pe 
care aceste fiinţe nu le au, este mult mai 
uşor pentru noi să înţelegem, printr-un 
efort consecvent, printr-o observare 
minuţioasă şi o reflecţie orientată, modul 
lor de reprezentare a mediului 
înconjurător. Înainte de a le cere să se 
adapteze modului nostru de a concepe 
lumea, trebuie să încercăm să pătrundem 
în lumea acestor “însinguraţi”. Dacă a fi 
părintele ori educatorul unui copil 
diagnosticat cu TSA este, de multe ori, 
deosebit de frustrant din punct de vedere 
afectiv sau al investiţiei de efort, a avea 
diagnostic de TSA este cu siguranţă mult 
mai dramatic. 

Studiu de caz 
Anamneza 
B.R. este un băiat cu vârsta actuală de 16 
ani, înscris la o școală special din Orașul 
Breaza, în clasa a VIII-a. El a frecventat de 
la vârsta de 5 ani o grădiniță specială. 
Elevul provine dintr-o familie organizată 
fiind singurul copil al familiei. Este foarte 
iubit și îngrijit, beneficiind de tot ceea ce 
are nevoie, cu tot confortul necesar. 

Elevul a fost diagnosticat la vârsta de 3 
ani cu T.S.A., drept urmare a fost înscris 
la Grădinița Specială. Conform 
certificatului medical, diagnosticul este 
de autism infantil, limbaj expresiv 
neachiziționat, întârziere psihică 
moderată(QD=41) 
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Evaluarea 
Evaluarea logopedică a avut loc în 
octombrie 2017 și a fost atipică în sensul 
că aceasta s-a realizat, predominant, prin 
observație sistematică a unor aspecte 
precum gradul de comprehensiune a 
limbajului receptiv, deoarece limbajul 
verbal oral lipsea cu desăvârșire. În 
schimb, dezvoltarea limbajului verbal 
scris era suficient de dezvoltat încât să 
poată emite mesaje scrise din cuvinte 
cheie ce țineau de necesități imediate sau 
obiecte pe care și le dorea. Cu ghidaj 
verbal, prin întrebări scurte și la obiect, 
era capabil să comunice coerent, în scris, 
ce-și dorea. 

Copilul dorea insistent să comunice și să 
fie înțeles, în caz contrar, persevera în 
comunicarea scrisă până își atingea 
scopul și de a obține înțelegerea 
interlocutorului a ceea ce comunica în 
scris, altfel, apărea frustrarea acestuia. 

În ceea ce privește elementele 
componente ale aparatului fono-
articulator: nu prezentau anomalii. 

Intervenția logopedică a durat, 6 luni, 
intensiv, zilnic, cu mici excepții. Este 
relevant de menționat că după 2 luni de la 
începerea intervenției, a existat o 

întrerupere de 3 luni (ianuarie-martie 
2018), în care terapeurul nu a 
interacționat cu elevul. A urmat o  
reevaluare pentru că existau 3 variante 
posibile, mai ales că elevul avea achiziții 
spectaculoase în primele 2 luni de la 
implementarea intervenției și anume : 

1. fie pierduse toate noile achiziții; 
2. fie pierduse parțial noile achiziții; 
3. fie noile achiziții erau intacte. 

În urma reevaluării s-a constat faptul că 
toate achizițiile erau intacte, ceea ce l-a 
motivate pe terapeut și i-a justificat 
demersul ulterior. Au fost valorificate 
punctele forte ale elevului și anume: 
limbajul verbal scris era pista de plecare a 
intervenției, dorința copilului de a 
comunica, buna memorie vizuală, nivelul 
bun de comprehensiune a mesajului 
receptiv, atenție stabilă și productivă în 
timpul ședințelor, cooperant și maleabil 
la directive clare și precise în efectuarea 
unor sarcini. 

De menționat este faptul că s-a constatat 
că cea mai bună modalitate de a înțelege 
și apoi de a emite sunetele era tocmai 
alfabetul, motiv pentru care planul de 
intervenție a inclus simultan scrierea și 
emiterea sunetelor limbii române. 

 
Fişă  de  Progres 
An şcolar 2017-2018 2018-2019 
 Ei Ef Ei Ef 
Comunicare non-verbală 
Identifică şi utilizează expresii mimico-faciale 

- - - - 

Identifică şi utilizează expresii gestuale/ mimico-gestuale - ~ + + 
Imită gesturile unor personaje cunoscute (pantomină) - - - - 
Participă la jocuri de rol/ la jocuri cu marionete - - - - 
Gimnastică fono-articulatorie 
efectuează mişcări cu maxilarele 

+ 
 

+ 
 

 
+ 

 
+ 

efectuează mişcări cu buzele şi obrajii - + + + 
efectuează mişcări ale limbii - ~ + + 
efectuează mişcări cu vălul palatin - + + + 
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Respiraţie nonverbală 
suflă şi inspiră fără vocalizare,după model 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

inspiră şi expiră diferenţiat şi ritmic, în repaus sau mers, după model - ~ ~ + 
Respiraţie verbală 
emite vocale/ grupuri de vocale/ consoane, în expiraţie 

 
- 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

vocalizează în ritm lent, moderat, rapid - ~ + + 
emite silabe deschise/ logatomi, în expiraţie - + + + 
rosteşte un material verbal gradat ca dificultate, în expir prelungit - - + + 
Auz fonematic 
Reproduce zgomotele din mediul ambiant (în şoaptă, tare, sacadat, prelungit) 

- 
 

 
~ 

+ 
 

+ 
 

Rosteşte onomatopee produse de diferite animale - + + + 
Pronunţă perechi de consoane surde-sonore:   
P – B,  F – V,  T – D,  S – Z ,  Ş – J,   C – G 

- + + + 

Identifică diferenţele între consoanele surde şi sonore  
prin palparea laringelui/ acoperirea urechilor 

- + + + 

Rosteşte corect perechi/ serii de silabe opuse  - + + + 
Rosteşte corect perechi de cuvinte paronime,  
cu conştientizarea schimbării valorii semantice 

- - ~ + 

Diferenţiază sunetele cu punct de articulare apropiat:   
S – Ş,  Ţ – Ce,  Z – J, R – L,  L – N  

- + + + 

Formează cuvinte plecând de la silabe date (percepute ca părţi de cuvânt) - + + + 
Completează cuvinte lacunare cu/ fără suport imagistic - /+ /+ /+ 
Localizează foneme în silabe/ logatomi/ cuvinte - ~ ~ + 
Transformă cuvinte prin înlocuirea de sunete (litere)/ silabe  
şi conştientientizează schimbarea valorii semantice 

- 
 

~ 
 

- 
 

- 

Pronunţă ritmic diferite structuri verbale (silabe, cuvinte, propoziţii, poezii) - - - - 
 
Simbolistica, semne de corespondență  
–  Comportament neînsuşit E Emitere sunet 
~ Comportament în curs de însuşire C Consolidare sunet 
+ Comportament însuşit A Automatizare sunet 

Nume şi prenume: B.R. Data naşterii:04.11.2004 

Tabel 2-  Nivelul articulatoriu al limbajului în intervalul evaluat  
 An şcolar2017-2018 An şcolar2018-2019 
 Eval iniţială Eval finală Eval iniţială Eval finală 
Fonem E C A E C A E C A E C A 
A +     +   +   + 
O -    +    +   + 
U -    +    +   + 
E -    +   +    + 
I -    +    +   + 
Ă -     +   +   + 
Î -     +   +    
P -     +   +   + 
B -     +   +   + 
F -     +   +   + 
V -     +  +    + 
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M -     +   +   + 
N -     +   +   + 
T -     +   +   + 
D -     +   +   + 
L -     +   +   + 
R -   -   +    +  
S -     +   +   + 
Z -     +   +   + 
Ş -     +   +   + 
J -    +   +   +  
Ţ -     +  +    + 
Ce -    +   +    + 
Ci -    +   +   +  
Ge -    +   +   +  
Gi -    +   +   +  
C -     +   +   + 
G -     +   +   + 
Che -    +   +   +  
Chi -    +   +   +  
Ghe -     +   +   + 
Ghi -     +   +   + 
H -    +    +   + 

 
Abilităţi  de  Comunicare  Orală 
 Ei Ef Ei Ef 
Articulează corect sunete izolate directe - + + + 
Pronunţă corect silabe inverse - + + + 
Pronunţă corect logatomi (combinaţii vocalice şi consonantice) - ~ ~ + 
Rosteşte cuvinte  - vocabular tematic:  
Utilizează termeni referitori la om (părţi corporale, îmbrăcăminte, 
încălţăminte, hrană) 

- ~ + + 

Utilizează termeni referitori la mediul familial  
(grade de rudenie, mobilier, obiecte de uz casnic) 

- 
 

~ 
 

~ 
 

+ 
 

Utilizează termeni referitori la mediul şcolar (denumire personal, rechizite, 
jucării) 

- + + + 

Utilizează termeni referitori la natură (legume,fructe, flori, animale, păsări, 
insecte) 

- + + + 

Utilizează termeni referitori la ocupaţii  
(acţiuni, unelte, materiale, mijloace de transport, meserii) 

- ~ ~ + 

Formulează structurat propoziţii, implicând următoarele relaţii semantice: 
solicitarea (dă cana) 

- - - - 

non-prezenţa (nu sunt bomboane) - - - - 
dispariţia (gata supa,  nu-i lapte) - - - - 
respingerea / refuzul (nu dorm, nu vreau) - - - - 
agent –acţiune/ rezultatul acţiunii (mama spală, maşina pleacă) - + + + 
acţiune-obiect direct al acţiunii (beau apă, lovesc mingea) - - ~ ~ 
acţiune-localizare (mergi acolo) - + - - 
acţiune-beneficiar (dă lui Gabi, arată-mi) - - - - 
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entitate –localizare (cartea e pe masă, mama e acasă) - - - - 
posesia (patul păpuşii, mâna mea) - - - - 
entitate – atribut (mingea e roşie) - + + + 
Utilizează pronumele EU împreună cu verbele  a vrea, a vedea, a avea - - - - 

 
Structuri  Perceptiv - Motrice 
 Ei Ef Ei Ef 
Realizează mişcări cu părţi corporale principale  + + + + 
Realizează mişcări cu părţi corporale de detaliu + + + + 
Identifică părţile corporale proprii + + + + 
Identifică părţile corporale pe partener + + + + 
Identifică părţile corporale pe diferite materiale şi în imagini + + + + 
Descompune şi recompune o siluetă umană + + + + 
Reprezintă corpul uman prin desen - + + + 
Numeşte în ordine degetele de la mână - - - - 
Asociază partea corporală cu organele de simţ corespunzătoare (nas, urechi 
etc.) 

+ + + + 

Asociază obiectele cu părţile corespunzătoare corpului (ex. mănuşă/ tacâm – 
mână) 

+ + + + 

Arată părţile corporale din partea stângă/ dreaptă (pe corpul propriu, pe 
partener) 

~ ~ ~ ~ 

Aşează, la comandă, obiectele în raport de corpul propriu ~ ~ ` ~ 
Arată părţile corporale din partea stângă/ dreaptă (pe suport imagistic) - - - - 
Lateralitate: Lateralitate dobândită + + + + 
Foloseşte predominant mâna dreaptă + + + + 
Foloseşte predominant mâna stângă - - - - 
Conduita perceptiv-motrică la nivel de identificare a culorii 
Identifică, numeşte, discriminează culorile obiectelor  
(roşu, alb, negru, galben, verde, albastru, maro) 

+id + + + 

Operează cu structura perceptiv-motrică de culoare + + + + 
Disciminarea ca formă 
Deosebeşte forma obiectelor (rotund, pătrat, triunghi, dreptunghi, oval, 
trapez, romb) 

- ~ + + 

Deosebeşte mărimea obiectelor 
(mare,mijlociu,mic,lung,scurt,subţire,gros,larg, strâmt) 

- - ~ ~ 

Grupează obiecte după un criteriu cunoscut (obiectual şi imagistic) + + + + 
Grupează obiecte după două sau mai multe criterii cunoscute (obiectual şi 
imagistic) 

+ + + + 

Realizează progresii simple (mărime, formă) + + + + 
Realizează progresii complexe (mărime, formă) - - - - 
Localizează obiectele din spaţiul apropiat (cameră, clasă) + + + + 
Se orientează în spaţiu după anumite repere + + + + 
Identifică poziţiile spaţiale ale unui obiect faţă de alt obiect  
(sus, jos, dreapta, stânga, pe, sub, lângă, între, înăuntru, afară, faţă în faţă) 

- ~ + + 

Identifică poziţiile spaţiale ale unui obiect în imagini  
(sus, jos, dreapta, stânga, pe, sub, lângă, între, înăuntru, afară, faţă în faţă) 

- ~ + + 

Identifică orientarea obiectelor/ semnelor grafice în imagini 
(vertical/oblic/orizontal) 

- - - - 
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Apreciază cantităţi de obiecte (mult, puţin, plin, gol, sfert, jumătate, întreg, 
greu, uşor) 

- - ~ + 

Apreciază distanţa până la un reper (aproape/ departe, aici/ acolo) - ~ ~ + 
Organizează spaţiul în raport cu propria persoană + + + + 
Organizează spaţiul colii de desen, cu şi fără puncte de reper + + + + 
Realizează puzzle-uri, potriveşte incastre + + + + 
Completează desene lacunare - - - - 
Realizează desene simetrice - - - - 
Redă ordinea unor obiecte după model (primul, după, ultimul) + ~ + + 
Deosebeşte etapele unei acţiuni familiare (prima dată, apoi, după aceea, 
ultima dată) 

- + ~ + 

Pune în succesiune corectă mai multe imagini referitoare la etapele unui 
eveniment  

- - - - 

Identifică viteza de deplasare a propriului corp/ a  unor obiecte (încet, 
repede) 

+ + + + 

Percepe durata unei acţiuni simple/ mai complexe (mult, puţin) + + + + 
Asociază întunericul cu noaptea, lumina cu ziua - ~ ~ + 
Cunoaşte momentele zilei, prin asociere cu acţiuni proprii - - ~ ~ 
Cunoaşte zilele săptămânii, prin asociere cu activităţi proprii + + + + 
Cunoaşte anotimpurile, după anumite caracteristici + + + + 
Cunoaşte succesiunea lunilor anului + + + + 
Ordonează corect desfăşurarea unor fenomene din mediu (de ex. de la ou la 
pui) 

- - ~ ~ 

 

Abilităţi  de  comunicare  scrisă 
 Ei Ef Ei Ef 
Motricitate generală şi fină 
Realizează inhibiţia mişcărilor la cerere 

+ + + + 

Execută diferite posturi corporale (adecvate realizării actului lexico-grafic  + + + + 
Realizează mişcări cu diferite părţi corporale principale şi de detaliu + + + + 
Realizează mişcări complexe cu partea dominantă: braţul, mâna, degetele de la 
mâna dominantă 

+ + + + 

Realizează mişcări în ritm lent, moderat, rapid (cu diferite segmente corporale)  + + + + 
Dezvoltarea acuităţii vizuale  
Discriminează, în câmp perceptiv vizual, obiectul central al percepţiei de fond 

+ + + + 

Identifică părţile componente/ detaliile obiectelor concrete şi imaginilor + + + + 
Realizează desene simple cu/ fără model sau sprijin + + + + 
Sesizează deosebirile, lipsurile, asemănările unor obiecte sau imagini - - - - 
Se poate orienta într-o imagine complexă (tip labirint) + + + + 
Plasează/ aliniază/ denumeşte obiecte de la stânga la dreapta  (sensul 
convenţional al citit-scrisului) 

+ + + + 

Dezvoltarea acuităţii auditive 
Percepe şi imită zgomote din medii sonore diferite 

- ~ ~ + 

Sesizează direcţia sunetelor şi identifică sursele sonore + + + + 
Recunoaşte vocile familiare şi denumeşte persoanele respective + + + + 
Identifică starea de spirit a unei persoane după tonul vocii + + + + 
Identifică şi reproduce sunete de durată diferită (scurtă, medie, lungă) - ~ ~ ~ 
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Identifică şi reproduce sunete în registru mediu, acut şi grav - ~ ~ ~ 
Identifică şi reproduce sunete cu intensitate diferită (în şoaptă, obişnuit, tare)  - ~ + + 
Grafie 
Realizează divertismente grafice pe diverse direcţii/ în plan orizontal, vertical  
(linii frânte, linii curbe)  

+ + + + 

Realizează desene prin trasare după contur, colorare şi haşurare pe spaţiu 
determinat 

+ + + + 

Realizează desene după model/ obiecte intuite/ desene libere + + + + 
Realizează semne grafice: punct, linie orizontală/ verticală/ oblică,  
bastonaşe, cârlig, oval, semioval, zala, biciul 

+ + + + 

Realizează corespondenţa fonem-grafem - + + + 
Scrie litere prin copiere (de tipar, de mână) + + + + 
Scrie litere după dictare (de tipar, de mână) + + + + 
Copiază silabe care formează un cuvânt (cu/ fără suport imagistic) + + + + 
Scrie corect silabe după dictare - + + + 
Desparte cuvintele în silabe şi le scrie - + + + 
Scrie cuvinte cu realizarea legăturii între litere, prin copiere + + + + 
Scrie cuvinte după dictare + + + + 
Scrie propoziţii prin copiere + + + + 
Scrie propoziţii după dictare - + + + 
Lexie 
Descrie elementele literelor percepute vizual 

- + + + 

Realizează corespondenţa literă-desen cu rol inductor - + + + 
Identifică şi citeşte grafeme (de tipar, de mână) - + + + 
Asociază literele în silabe şi le citeşte (global) - + + + 
Desparte silaba în litere - + + + 
Citeşte silabe care formează un cuvânt (cu/ fără suport imagistic) - + + + 
Completează cuvinte lacunare - ~ ~ ~ 
Leagă cuvintele în propoziţii şi le citeşte (cu/ fără suport imagistic) - ~ ~ ~ 
Identifică şi citeşte cuvintele dintr-o propoziţie - + + + 
Abilităţi în actul lexico-grafic 
Nu face confuzii în scrierea grafemelor, în plan vizual: P – B,  B – D,  M – N 

- + + + 

Nu face confuzii în scrierea grafemelor, în plan auditiv (consoane surde/ sonore) 
P – B,  F – V,  T – D,  S – Z ,  Ş – J,   C – G,   

- + + + 

Intervenția propriu-zisă 
Prima etapă a fost de identificare și de 
emitere a tuturor sunetelor limbii 
române. În timpul însușirii sunetelor, 
într-un interval relative scurt de timp, nu 
au existat confuzii sau alterări ale 
sunetelor odată achiziționate, deoarece s-
a apelat, de la începutul acestei etape la 
dactileme chiar dacă nu prezenta 
hipoacuzie. Ele confereau un ajutor real 
atât pentru terapeut cât și pentru elev, 
întrucât se dorea o fixare rapidă, fără 
confuzii dar și o asociere motorie pentru 

menținerea noilor achiziții. Dactilemele 
reprezentau un suport pentru a memoriza 
execuția unui sunet, de aceea unele dintre 
ele au fost adaptate în scop de emisie și 
nu neapărat de comunicare. Uneori se 
reduceau la asociere și reprezentau un 
liant dintre grafem și fonem. Copilul 
prezenta o slabă diferențiere fonematică, 
de aceea dactilemele, precum și 
microfonul au contribuit în mod esențial 
la o mult mai bună discriminare și analiză 
fonologică. Microfonul a fost un 
instrument de ajutor pe latura de 
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identificare corectă a fonemelor prin 
diferențiere a sunetelor asemănătoare (p-
b, m-n, t-d), pe latura respiratorie dar și 
pentru controlul vocii. Această etapă a 
fost cea mai greu de realizat pentru că 
elevul părea că “aude” pentru prima oară 
și înțelege rostul grafemelor în actul 
verbal oral. Microfonul permitea 
terapeutului să înțeleg ce anume bloca 
emisia corectă a sunetului. 

A doua etapă o reprezintă realizarea atât 
a analizei cât, mai ales, a sintezei 
literelor/fonemelor în vederea 
pronunțării cuvintelor. Această etapă a 
fost repede însușită, realizându-se prin 
cartonașe cu imagini a unor 
obiecte/animale cu caracter foarte 
familiar și accesibil copilului. În această 
etapă, am insistat pe pronunțare cât mai 
clară, cu mențiunea că i-am oferit ritmul 
necesar de analiză și sinteză, ca apoi să 
accelerăm ritmul de analiză și sinteză, 
ceea ce a funcționat. 

După ce s-a asigurat că are un vocabular 
ce conține minim 100 de cuvinte, s-a 
considerat că este pregătit pentru etapa 
următoare, cea finală, în cazul de față. 

A treia etapă constă în “citirea“ unor 
imagini, de a fi capabil să folosească 
acțiuni cotidiene care să faciliteze 
experiența de comunicare orală și să 
utilizeze o comunicare practică și 
funcțională. 

Dacă elevul avea nevoie în permanență de 
suport scris, de vizualizare a 
grafemelor/cuvintelor pe silabe sau global 
/propozițiilor, terapeutul avea nevoie de 
înregistrare audio-video a unor secvențe 
din timpul terapiei cu scopul de a evalua 
regresul/progresul unor parametri 
precum: corectitudinea fonemelor 

exprimate, accentul pe care trebuia să-l 
obțină în timpul verbalizarilor, fluența, 
eventualele omisiuni/deformări, 
dificultăți de inspir/expir, volumul vocii, 
etc. Era necesar să se poată relua anumite 
înregistrări atunci când se consolidau 
anumite achiziții, având rol de 
identificare a unor dificultăți care se 
puteau soluționa, gândind altă abordare 
care să-i faciliteze achizitia. Exista 
posibilitatea să se observe alte atuuri ale 
copilului care se puteau aplica imediat în 
ședințele următoare și ca exemplu 
elocvent ar fi tendința copilului de a lua 
creionul în mână când i se arăta un 
cartonaș și scriind cuvântul citea ceea ce-l 
ajuta să identifice fiecare fonem prin 
varianta lui scrisă. 

Este atipică, de asemenea, intervenția, 
deoarece s-a utilizat ceea ce răspundea 
cel mai bine copilul, de exemplu: 
folosirea, în cea mai mare parte a 
suportului vizual, de tipul cartonașe 
(flashcards) și combinații de exerciții cu 
acestea în plan oral dar și de foarte multe 
ori în scris. Poate că nu a existat o mare 
diversitate în privința materialelor 
didactice și poate reprezenta un punct 
slab, dar atâta timp cât obiectivele pe 
termen scurt și mediu au fost atinse, se 
consideră că nu au limitat rezultatele 
ulterioare. 

Acestea au fost cele 6 luni de intervenție 
logopedică, însă complexitatea cazului și 
a factorilor implicați au fost cu mult mai 
provocatoare. În fig. 1 este prezentată o 
fișă de lucru realizată de elevul B.R. 
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Fig. 1. Exemplu de fișă de lucru 

Concluzie 
Adoptarea unei viziuni 
multidimensionale asupra limbajului are 
implicații largi, contribuind la înțelegerea 
caracteristicilor de bază ale autismului și 
a traiectoriei de dezvoltare (Sterponi, L., 
et.al. 2015).. Modalitățile de intervenție în 
cazul copiilor diagnosticați cu TSA sunt 
diverse, studiul de caz prezentat este doar 
un exemplu practic de dezvoltare a 
limbajului expresiv la un copil cu o vârstă 
mai mare (13 ani) cu diagnosticul de TSA. 
Planul de intervenție aplicat în acest caz 
poate reprezenta un start pentru o 
îmbunătățire din punct de vedere 
calitativ a vieții unei persoane cu TSA și 
poate fi recomandat și în alte cazuri.  
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Povestea – Instrument de  stimulare cognitivă pentru copiii cu intelect de 
limită integrați în școala de masă 

Aura-Liliana BRÎNZILĂ 1 

Abstract 

The study focused on students with liminal intellect integrated in the mainstream school and was based on 
adapting the teaching-learning-recovery methods to the students` developmental particularities. It started 
from the premise that students' cognitive hehabilitation process would be improved through cognitive 
stimulation programs based on the storytelling method. 

The storytelling as a therapeutic method accompanied a set of exercises for cognitive stimulation influenced 
children` s cognitive performsnces. Participants in the research were 32 students from the second grade based 
on the results they obtained on "Progressive Reaven Matrices" test (QI values in the range 68-85). 
Perticipants were organized in two groups: 16 in the experimental group and 16 in the control group. Test-
retest method with a single dependent variable was used. Qualitative results of this research are: the 
metaphors used in the stories taught the students to overcome the emotional barriers, they learned that they 
can ask several times about something they did not understand, without being criticized or stigmatized for 
their lack of knowledge; the symbols used in the construction of the stories led to the development of an 
efficient communication between the parents and the students included in the experimental group; the 
cognitive stimulation program facilitated the structuring and restructuring of learning leading to the 
improvement of learning difficulties. 

Keywords: therapeutic stories, cognitive stimulation, intellectual disabilities, inclusive education, 
liminal intellectual disabilities 

Demers introductiv 
Basmele au fost studiate din mai multe 
perspective: istoric, antropologic, literar, 
psihanalitic, sociologic, lingvistic, artistic. 
În prezentarea pe care am realizat-o, nu 
am intenţionat să realizez o cronologie a 
basmului, ci să precizez  valenţele multile 
ale conceptului de poveste sau basm.  

Povestea terapeutică este o naraţiune care 
prezintă viaţa unor personaje fictive sau 
nonfictive, dificultăţile întâmpinate şi 
modalităţile prin care depăşesc aceste 
dificultăţi. Citind elevilor  poveşti, nu se 
discută despre ei, ci despre personaje 
fictive. Elevii, discutând despre 
personajele poveştilor, se identifică cu ele 
(Burns, George, 2005). 

Modalitatea prin care povestea 
terapeutică transmite copilului anumite 

informaţii este metafora terapeutică. 
Metaforele sunt forme de comunicare 
flexibile care sprijină înţelegerea (apund 
Bowman 1995, Drugaş, Bârle, 2008). 

Metafora terapeutică este definită din 
punct de vedere psihanalitic ca fiind 
„substituirea unui semnificant cu altul 
sau transfer de denumire.” În 
„Enciclopedia Universală Britanica”, 
metafora este definită ca „figură de stil în 
care un cuvânt sau o sintagmă ce denotă 
un obiect sau o acţiune este folosit în 
locul altuia pentru a sugera o asemănare 
sau o analogie între ele. Metafora este o 
comparaţie implicită. Ea se găseşte la 
toate nivelurile de limbaj şi are o mare 
însemnătate în poezie unde îndeplineşte 
o mare varietate de funcţii, de la simpla 
evidenţiere a unei asemănări, până la a 
servi drept concept sau imagine centrală”.  

DOI:10.26744/rrttlc.2021.7.2.09 
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În practica educaţională, metaforele 
terapeutice sunt definite ca „acele 
mijloace prin intermediul cărora poveştile 
intră în sufletul copiilor şi îi ajută să 
analizeze propriile gânduri şi emoţii”. 
Gordon (1978) afirma că „metafora 
terapeutică este folosită ca un instrument 
cu ajutorul căruia se poate realiza un 
schimb de informaţii între terapeut şi 
copil. Personajul din povestea 
terapeutică, problema cu care se 
confruntă, strategiile de rezolvare sunt 
redate sub forma unor simboluri.” 

Dacă privim metafora ca o comparaţie 
între două noţiuni, trebuie avut în vedere 
adaptarea gradului de abstractizare la  
stadiul de dezvoltare al copiilor cărora le 
sunt adresate poveştile. În alcătuirea 
metaforelor din poveşti, facem apel la un 
nivel mai scăzut de abstractizare, fapt ce 
duce la perceperea mult mai rapidă a 
asemănărilor dintre poveste şi realitatea 
cu care se confruntă copilul,  dar şi la  
dezvoltarea cunoștințelor copilului 
(Burns, George, 2005) ajutând la: 

− captarea atenției; 
− stimularea dorintei de a învăța; 
− stabilirea așteptărilor în învăţare; 
− construirea anticipării a ce poate 

urma; 
− evitarea confruntării ruste a unui 

aspect stresant; 
− intrigarea imaginaţiei; 
− provocarea cu noi cuvinte și 

informaţii; 
− extinderea culturii generale a 

copilului. 

Metafora are rolul de a schimba percepţia 
asupra lumii şi prin urmare va determina 
şi schimbarea emoţiilor şi 
comportamentului. Personajele simbolice 
prezente în poveste trebuie să facă faţă 
situaţiilor dificile cu care se confruntă. 

Tocmai această caracteristică face ca 
povestea terapeutică să fie un 
instrument/metodă eficientă în cazul 
copiilor, deoarece se ştie că, la vârstele 
şcolare mici, obiectele sunt personificate 
ocupă un rol important în  mintea 
copilului şi în modul lui de raportare la 
realitate (Piaget, 2005). 

Metaforele pe care le-am utilizat în 
construirea poveştilor au rolul de a-l 
determina pe elev să vadă şi „partea plină 
a paharului”, adică să se privească ca 
subiect activ în relaţia cu mediul interior. 
Am pus accentul, în special, pe 
posibilitatea elevului de a utiliza cuvântul 
pentru a cere ajutor, a determina apariţia 
unor soluţii la problemele cu care se 
confruntă şi pe exersarea deprinderilor 
implicate în actul grafiei, lexiei şi al 
calculului. 

Strategii specifice în utilizarea metaforei în 
terapia recuperatorie a elevului 
Utilitatea şi eficienţa metaforei 
terapeutice în terapia copilului a fost 
demonstrată de diferite cercetări cum ar 
fi: în tratarea problemelor emoţionale, a 
dificultăţilor de învăţare, tulburărilor de 
comportament (Mills şi Crowley, 1986) 
(apund Bowman, 1995), tulburări de 
somn, controlul greutăţii (Adams şi 
Chadbourne, 1982)( Salome, 2006, 2007). 

Pe parcrsul dezvoltării, copilul învaţă să 
acorde sensuri şi să ordoneze lumea 
înconjurătoare în moduri diferite 
incluzând modalităţi iconice, lingvistice, 
muzicale, logice şi matematice care 
permit copilului să se înţeleagă pe sine, 
pe care  Gardner le denumea „inteligenţe 
separate”. Acestea sunt interrelaţionate; 
în absenţa uneia (datorită unor 
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dizabilităţi sau afecţiuni cerebrale), 
celelalte pot funcţiona la un nivel optim. 

Piaget consideră că originile proceselor 
metaforice se găsesc undeva în etapa 
prelingvistică, în cadrul jocului (Piaget, 
2005). 

Exprimarea copilului se realizează cel mai 
bine prin intermediul emoţiilor, 
limbajului şi desenului considera 
Maturana (1980). În apariţia lor pe scara 
dezvoltării, emoţiile preced limbajul şi 
sunt modalităţi destul de diferite. 
Exprimarea emoţiilor reprezintă un act 
instinctiv, înnăscut şi se pot dezvolta 
chiar şi în absenţa unei învăţări 
convenţionale şi a exerciţiului, pe când 
limbajul, aşa cum arată Chomsky, este 
guvernat de structuri şi reguli care nu se 
pot însuşi fără expunerea la vorbirea 
adulţilor, iar această expunere reprezintă 
învăţare convenţională şi exersare. 

Părerile în privinţa abilităţii de a înţelege 
şi  utiliza limbajul metaforic sunt diferite 
în rândul specialiştilor. Pe de o parte, se 
consideră că această abilitate se dezvoltă 
în adolescenţă, pe de altă parte, sunt 
unele cercetări care au demonstrat că 
acele componentele de bază necesare 
gândirii metaforice sunt dezvoltate de la 
vârsta de 4 ani (Gardner,1974). Când intră 
în şcoală, copilul are deja competenţe 
fundamentale în ceea ce priveşte gândirea 
metaforică, apoi această abilitate se 
dezvoltă până în adolescenţă, când 
funcţiile ating un nivel maxim în această 
direcţie. Metaforele sunt numeroase în 
literatura pentru copii şi activităţile de 
recreere. 

Bowman sintetizează opt strategii pentru 
utilizarea metaforelor terapeutice cu 

copiii, enumerând următoarele scopuri pe 
care le are metafora (Drugaş, Bârle, 2008): 

1. creşterea nivelului de interes şi 
participarea afectivă a copiilor în 
activităţile de consiliere, orientare atât 
în etapa introductivă, pe parcurs 
pentru menţinerea atenţiei sau în 
activităţi recapitulative; 

2. angajează spiritul ludic al copilului şi 
încurajează flexibilitatea exprimărilor; 

3. exprimarea înţelegerii empatice faţă 
de copil; 

4. sprijină copilul să se simtă în siguranţă 
atunci când discută despre sine ; 

5. oferă un feedback indirect, pozitiv sau 
negativ, copilului; feedbackul direct 
presupune parcurgerea a trei paşi: 
numim comportamentul specific, îi 
spunem ce simţim cu privire la acel 
comportament şi îi precizăm 
consecinţa sau rezultatul unui astfel 
de sentiment; feedbackul indirect 
presupune aceiaşi paşi, dar în termeni 
metaforici; 

6. prezintă afirmaţii la care copilul poate 
ataşa semnificaţii personale; 

7. sprijină copilul să încadreze sau să 
redefinească o problemă; creşte 
calitatea consilierii de grup. 

8. Durata povestirii este argumentată de 
Heller şi Steele (1986) care susţin că 
nu trebuie să fie mai lungă de câteva 
minute. Ei propun, de asemenea,  ca, 
în firul povestirii, să se schimbe des 
modalitatea senzorial implicată, 
deoarece această schimbare este foarte 
importantă în echilibru şi integrarea 
senzorială la nivel cognitiv (Drugaş, 
Bârle, 2008). 

Aceste scopuri trebuie avute în vedere 
când se abordează de către terapeut 
următoarele strategii specifice de utilizare 
a metaforei (Drugaş, Bârle, 2008): 
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− continuarea metaforei copilului- 
deseori copilul utilizează metafora 
pentru a discuta de subiecte sau de 
probleme din viaţa lui pe care nu le-ar 
putea prezenta în realitatea lor. În 
aceste cazuri, terapeutul trebuie să se 
oprească din interpretarea metaforei 
dovedind respect pentru copil şi 
situaţia acestuia, precum și pentru 
dorinţa de a comunica într-un format 
natural şi confortabil lui; 

− determinarea scopului metaforei 
terapeutice- există două tipuri 
principale de metafore terapeutice 
pentru copii: 

− metafore utilizate să ajute copii în 
exprimarea emoţiilor şi rezolvarea 
problemelor emoţionale; 

− -metafore utilizate schimbării 
comportamentului copiilor. Înaintea 
schiţării unei metafore terapeutice, 
terapeutul trebuie să-i precizeze bine 
scopul. 

− povestirea reciprocă – propusă de 
Richard Gardner în 1986; i se cere 
copilului să spună o poveste care să 
aibă un început, o parte de mijloc şi un 
sfârşit. Ulterior, terapeutul îi 
povesteşte din nou, cu un sfârşit mai 
adecvat, mai adaptativ ceea ce 
presupune utilizarea ei la copiii cu 
anumite abilităţi lingvistice. 

În ceea ce priveşte scopul metaforei 
terapeutice asociată modificării unui 
comportament,  acesta nu este altceva 
decât  ilustrarea unei schimbări 
comportamentale dezirabile. Lankton şi 
Lankton au sugerat următorii paşi 
(Drugaş, Bârle, 2008 p.66): 

− selectarea şi descrierea personajului 
principal al poveştii; 

− selectarea şi descrierea celorlalte 
personaje şi locuri din poveste; 

− explicarea conflictului metaforic şi 
descrierea scopului/comportamentului 
personajului principal; aceste scopuri 
trebuie să fie paralele cu 
comportamentul pe care dorim să-l 
dezvoltăm copilului; 

− descrierea modalităţii în care 
personajul principal răspunde dilemei 
metaforice; 

− ar putea fi detaliate unele dialoguri 
interioare şi comportamente 
neobservate ale personajului principal 
pe parcursul confruntării cu problema; 
acestea au rolul de a-l ajuta pe copil să 
se identifice mai uşor cu personajul şi 
să înţeleagă modificările 
comportamentale dacă descriem 
gândurile, emoţiile şi procesul luării 
deciziilor; 

− dacă este posibil, este indicată 
introducerea comportamentelor 
repetitive pe parcursul poveştii; 

− după ce personajul principal a utilizat 
cu succes comportamentul ţintă în 
rezolvarea conflictului, acesta poate fi 
antrenat în activităţi recompensatorii 
prin care să celebreze învăţarea noilor 
comportamente şi depăşirea 
obstacolelor. 

Simboluri/metafore utilizate în construirea 
poveştilor 
În construirea poveştilor, am utilizat un 
set de simboluri în scopul de a ajuta elevi, 
pe de o parte, să depăşească problemele 
emoţionale cu care se confruntă cum ar fi: 
infantilismul afectiv, irascibilitatea, 
opoziţionism, negativism şi de foarte 
multe ori demisie sau dezinteres faţă de 
sarcinile şcolare, iar, pe de altă parte, 
pentru a forma o serie de comportamente 
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dezirabile, de exemplu, repetarea unor 
acţiuni ale diverselor activităţi, repetarea 
unor algoritmi implicaţi în exerciţiile 
destinate dezvoltării următoarelor 
capacităţi: 

− capacitatea de a opera cu structurile 
perceptiv-motrice de formă; 

− capacitatea de redare grafică a schemei 
corporale; 

− capacitatea de a recunoaşte şi a 
denumi diverse obiecte; 

− capacitatea de a opera cu conceptul de 
jumătate; 

− capacitatea de a opera corect cu 
invariantul de conservare a greutăţii; 

− capacitatea de a opera cu structurile 
psihomotrice spaţiale prin raportare la 
propria persoană şi  la un obiect de 
referinţă; 

− capacitatea de a recunoaşte şi a opera 
cu invariantul de conservare a 
cantităţii; 

− capacitatea de copiere a desenelor; 
− capacitatea de a analiza şi sinteză a 

gândirii; 
− capacitatea de a grupa şi asocia după 

un criteriu dat; 
− capacitatea de calcul şi raţionament. 

 Astfel, am utilizat o serie de 
metafore generale, prezente în toate cele 
zece poveşti şi metafore particulare, 
pentru fiecare poveste în parte. Voi  
specifica metaforele generale întrucât cele 
particulare vor fi  explicate la începutul 
fiecărei poveşti( Anexa 1), (Chevalier, 
Gheerbrant, 1969): 

1. „ Vasilică”- este simbolul unui băiat 
care manifestă întârziere în 
dezvoltarea mintală ceea ce-l face să 
nu înţeleagă informaţiile predate la 
clasă şi în consecinţă să aibă un nivel 

de asimilare a cunoştinţelor 
insuficient programei şcolare; 
deasemeni, reprezintă şi curajul pe 
care un băieţel ca el îl are pentru a 
cere ajutorul atunci când are nevoie; 

2. „ mama”-  pornind de la dependenţa 
copilului cu deficienţă mintală de 
mamă, fixaţia pe care o are faţă de 
aceasta, am introdus în poveste acest 
simbol pentru a sugera „siguranţa” pe 
care o dă mama copilului dar şi 
„investirea eroului” cu anumite 
mijloace care-l pregătesc pentru 
cucerirea independenţei; mama este 
aliatul zânei, ea are puteri magice 
asupra cărora copilul nu pune 
întrebări, însă ascultă tot ce-i spune 
mama pentru că o investeşte cu 
puterea pe care o are zâna; sugestia 
este realizată în vederea oferirii unui 
model comportamental , eroul nostru 
„povesteşte mamei ce a făcut la şcoală”  
şi nu se opune când aceasta îi trasează 
o sarcină; această sugestie a fost 
introdusă, deoarece mulţi părinţi 
reclamă faptul că nu ştiu ce s-a 
întâmplat la şcoală, nu ştiu ce teme 
are copilul pentru că acesta nu le 
spune şi nici nu-şi scrie, pentru că nu 
ştie să scrie; 

3. „ Zâna Luminiţă”- este „stăpâna 
magiei” care oferă copilului un mijloc 
imaginar de depăşire a dificultăţilor, 
mijloc care are continuitate şi în 
realitate cu fişa de exerciţii ce se 
găseşte la sfârşitul fiecărei poveşti; 
elevul poate simţi magia, pe care eroul 
nostru o trăieşte în vis, dacă rezolvă 
fişa  care  este lăsată de zână, iar el o 
rezolvă întotdeauna cu bucurie; 
această sugestie este oferită pentru a 
depăşi opoziţia/ demisia acestor copii 
în efectuarea temelor; 
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4. „ fişa cu jocuri”- sugerează într-un 
mod concret tema pe care copilul o 
are de făcut; este şi simbolul unui 
instrument al succesului,  o cale 
pentru a simţi emoţia pe care o simte 
eroul când este lăudat de doamna 
învăţătoare şi, în acest fel, întărirea 
unui comportament pentru care 
primeşte de fiecare dată recompensa 
socială mult aşteptată; 

5. „Planeta cunoaşterii”- este simbolul 
pentru achiziţiile amintite mai sus 
sugerând şcoala unde copilul vine 
pentru a învăţa „să facă”; 

6. „ poarta”- pe care copilul o întâlneşte 
în fiecare poveste este simbolul pentru 
accesul la cunoştinţe pe care nu le are 
în prezent, dar prin trecerea ei 
sugerează această posibilitate cu 
condiţii clare: „dorinţa de a înţelege”, 
„realizarea consecventă a temelor”, 
„dobândirea autocontrolului”; 

7. „ zece”-  programul a fost structurat 
într-un caleidoscop de zece poveşti 
însoţite de setul de întrebări şi fişele 
pentru exersarea achiziţiilor devine 
simbol pentru încheierea unei călătorii 
în lumea formării deprinderilor; 
călătoria încununată de succes este o 
sugestie pentru trecerea în act a 
dorinţelor elevilor „de a fi ca ceilalţi 
copii”, dorinţă pe care eroul o 
îndeplineşte printr-o atitudine de 
implicare în viaţa şcolară-„ el îşi face 
temele, este harnic şi ordonat, cere 
ajutor prin verbalizarea nevoilor, 
simte ruşinea pentru comportamentul 
greşit şi îşi cere scuze; 

8. „visul”- este semnificaţia „creatorului 
de simboluri” pe care l-am utilizat 
pentru a forma imaginile mentale pe 
care se sprijină gândirea. 

Utilizarea lor în poveşti a determinat 
modificarea unor comportamente în 
rândul unor elevi din grupul 
experimental. Tema pentru acasă era în 
mod consecvent făcută. De asemenea,  s-a 
ameliorat comunicarea elevilor cu părinţii 
lor, în special cu mama. S-a observat şi un 
nivel mai ridicat de acceptare de sine, în 
sensul că, în caz de nereuşită, atitudinea 
elevului nu era de demisie, ci de 
solicitarea ajutorului. 

Structura poveştilor- instrument de 
recuperare educațională a elevilor cu 
intelect liminar  
Programul de stimulare cognitivă l-am  
imaginat  sub forma unei călătorii pe care 
protagonistul poveştilor o face într-o 
lume a cunoaşterii. Copilul, ajutat de 
„Zâna Luminiţă”, face o călătorie timp de 
zece săptămâni pe o planetă care se 
numeşte „Planeta cunoaşterii” formată 
din nouă ţări , la sfârşitul fiecărei vizite 
elevul are ocazia să-şi exerseze 
deprinderile pe care le-a vizualizat prin 
intermediul visului. Pe parcursul lor, 
copilul are ocazia recuperării unei serii 
achiziţii necesare ameliorării diverselor 
tipuri de tulburări pe care le-am amintit 
anterior, dar care sunt prezentate şi la 
începutul fiecărei poveşti. Astfel, fiecare 
poveste  a fost structurată astfel: 

Începutul poveştii – în care este 
prezentată situaţia în care se află eroul, 
încadrarea lui în spaţiu şi timp fiind 
foarte clară (el se află la şcoală, la o 
anumită oră, i se dă o anumită sarcină de 
către  doamna învăţătoare,) tocmai 
pentru a reduce gradul de abstractizare a 
metaforei,  pentru a face ca identificarea  
elevilor cu personajul poveştii să se 
realizeze cu uşurinţă;  
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Situaţia conflictuală-  este momentul 
când problema în jurul căreia gravitează 
basmul este prezentată, personajele/ 
personajul pe care se poate sprijini, un 
ritual ce trebuie urmat pentru a primi 
ajutorul; astfel, eroul vine acasă unde îl 
aşteaptă mereu mama, trebuie să urmeze 
un ritual în ceea ce priveşte ordinea 
acţiunilor lui (ştiut fiind faptul că elevii 
cu intelect liminar, au dificultăţi în 
finalizarea unor activităţi şi tocmai de 
aceea intervine repetiţia acţiunilor pe 
parcursul celor zece poveşti), ulterior 
apare zâna şi îi oferă mijloacele de 
rezolvare a problemei în planul visului, 
apoi în plan real, întrucât el găseşte 
mereu o fişă cu jocuri când se trezeşte, pe 
care o rezolvă cu bucurie. 

Sfârşitul basmului- cuprinde momentul în 
care problema dispare, în cazul eroului 
nostru este vorba de apariţia competenţei 
de a face ceva, iar recompensa supremă 
vine din partea doamnei învăţătoare care 
îi laudă calităţile, astfel  încât 
personajului i se schimbă perspectiva în 
care se privea şi ajunge să se considere la 
fel ca ceilalţi copii. 

Jocul de rol şi exerciţiul – prin 
intermediul acestora vizez transferul 
competenţelor achiziţionate de erou, a 
sentimentelor şi credinţelor lui asupra 
elevilor care realizând acele exerciţii joacă 
de fapt rolul personajului principal din 
basm nu rolul lor de elevi care au 
numeroase dificultăţi în învăţare.  

Metoda de utilizare a poveştilor 
Utilizarea instrumentelor prezentate 
anterior a parcurs următoarele etape: 

Etapa I- au fost anunțați elevii că li se vor 
spune  zece poveşti, timp de zece 
săptămâni, care relatează întâmplările 

prin care a trecut un băieţel de vârsta lor 
care avea multe necazuri la şcoală pentru 
că nu reuşea să înţeleagă prea multe, aşa 
cum înţelegeau colegii lui.  

Împreună cu acest băiețel vor face o 
călătorie într-o planetă, care se numeşte 
„Planeta cunoaşterii” şi că merge în zece 
ţări de pe această planetă, timp de  de 
zece săptămâni. 

Etapa a II-a – s-a trecut la citirea poveştii  
urmată de un dialog pe baza setului de 
întrebări al fiecărei poveşti; 

Etapa a III-a – s-a sugerat elevilor că pot fi 
în locul personajului dacă rezolvă setul de 
exerciţii aferent poveştii citite; 

Dacă elevul reuşea să realizeze cel puţin 
opt itemi din cei zece itemi ( Anexa 3) se 
trecea la altă poveste dacă nu era ajutat, 
până ce reuşea să realizeze cel puţin opt 
itemi. 

Rezultatele obținute s-au înregistrat în 
fișa de răspuns (Anexa 4) 

Elevii care nu au reuşit să realizeze setul 
de exerciţii, au beneficiat de noi lecturi a 
poveştii însoţițe de sprijinul necesar 
pentru însuşirea fiecărei achiziţii în parte.  

Capacităţile vizate în seturile de exerciţii 
sunt prezentate în poveste( un exemplu 
în Anexa 2) într-o formă cât mai concretă 
pentru a putea fi percepute de elevii cu 
intelect liminar. Acestea sunt 
următoarele: 

− Capacitatea de a opera cu structurile 
perceptiv-motrice de formă; 

− Capacitatea de redare grafică a 
schemei corporale; 

− Capacitatea de a recunoaşte şi a 
denumi diverse obiecte; 

− Capacitatea de a opera cu conceptul de 
jumătate; 
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− Capacitatea de a opera corect cu 
invariantul de conservare a greutăţii; 

− Capacitatea de a opera cu structurile 
psihomotrice spaţiale prin raportare la 
propria persoană şi  la un obiect de 
referinţă; 

− Capacitatea de a recunoaşte şi a opera 
cu invariantul de conservare a 
cantităţii; 

− Capacitatea de copiere a desenelor; 
− Capacitatea de analiză şi sinteză a 

gândirii; 
− Capacitatea de a grupa şi asocia după 

un criteriu dat; 
− Capacitatea de calcul şi raţionament. 

În următoarea întâlnire se realiza o 
ancoră cu povestea precedentă printr-un 
set de întrebări pentru a vedea în ce 
măsură conţinutul acesteia a fost reţinut, 
ce impact a avut povestea asupra lor, ce 
elemente din conţinut au reţinut şi apoi 
se trecea la următoarea poveste 
respectându-se paşii anteriori. 

Designul experimental 
Scopul şi ipoteza studiului 

Studiul întreprins are la bază recuperarea  
elevilor cu intelect liminar  integraţi în 
şcoala de masă şi se bazează pe ideea de 
adaptare a metodelor de predare-
învăţare-recuperare la particularităţile 
elevilor.Ipoteză  generală 

Recuperarea cognitiv-intelectuală a 
elevilor cu intelect liminar poate fi 
îmbunătăţită prin intermediul unor 
programe de stimulare cognitivă bazate 
pe metoda poveştilor şi a exerciţiilor. 

Ipoteza specifică 
Povestea, ca metodă terapeutică, însoţită 
de un set de exerciţii pentru stimulare 
cognitivă influenţează vârsta mintală. 

Operaţionalizarea conceptelor 
Variabilă dependentă 

Vârsta mintală este  definită prin nivelul 
intelectual al unei persoane apreciat pe 
baza unui test mintal în raport cu vârsta 
cronologică. 

Variabila independentă 

Programul de stimulare cognitivă- povești 
și exerciții 

Lucrarea de faţă se bazează pe un 
program de stimulare cognitivă constituit 
din două componente:  un set de poveşti 
cărora le corespunde un set de exerciţii. 

Grupul de subiecţi 
Au fost selectaţi 32 de elevi  înscrişi în 
clasa a II-a din Şcoala „ Alexandru cel 
Bun” Iaşi, pe baza rezultatelor obţinute în 
urma aplicării  unor testări:  

Matricile Progresive Raven cu valori ale 
coeficientului de inteligenţă  între 
intervalul 68-85 ceea ce încadrează elevii, 
conform codificării clinico-psihometrice 
în categoria intelect de limită. Lotul de 
subiecţi a fost împărţit în două grupuri:  
16 subiecţi în grupul experimental şi 16 
subiecţi în grupul de control 

Planul de cercetare este un plan 
experimental de bază cu o singură 
variabilă  dependentă un grup de control, 
evaluare test- retest: 

Fig. 1. Designul cercetării 
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Instrumentele utilizate în acest studiu 
sunt: 

− Testul Raven „Matricile Progresive 
Colorate” pentru examinarea 
inteligenţei generale a copiilor între 5 
½ şi 11 ani; 

− Testul de apreciere a vârstei mentale 
după G. Bontilă; 

− Poveştile şi seturile de exerciţii; 

Analiza statistică s-a realizat în aplicaţia 
SPSS utilizându-se Testul T pentru 
eşantioane perechi; 

Procedura de desfăşurare a studiului 
Etapa I - în această etapă s-a aplicat testul 
Raven  în vederea selectării lotului de 
subiecţi, respectiv selectarea celor 36 de 
subiecţi; 

Etapa a II-a – momentul testului, a 
constat în aplicarea Testului de apreciere 
a vârstei mentale a subiecţilor din cele 
două grupuri, grupul experimental şi 
grupul de control; 

Etapa a III-a – aplicarea  programului de 
stimulare cognitivă, adică a poveştilor 

însoţite de un seturile de exerciţii,  
subiecţilor din grupul experimimental; 

Etapa a IV-a – momentul retestului, în 
care am aplicat  testul de apreciere a 
vârstei mentale după G.Bontilă ambelor 
grupuri de subiecţi; 

Etapa a V-a – momentul interpretării 
statistice a datelor prin compararea  
vârstelor mentale iniţiale cu vârstele 
mentale finale în cadrul celor două 
grupuri Rezultatele studiului 

În urma comparării vârstei mentale a 
subiecţilor din cele două grupuri, 
rezultatele se prezintă astfel: 

În cazul grupului de control, unde nu s-a 
intervenit cu nici o variabilă 
independentă, compararea vârstei 
mentale iniţiale cu vârsta mintală finală a 
evidenţiat un rezultat statistic 
nesemnificativ (p > 0,05), în sensul că nu 
există diferenţe semnificative între vârsta 
mintală  iniţială şi vârsta mintală finală a 
subiecţilor din grupul de control. 

 

Tabel 1 T-Test Grup de control 

 

În cazul grupului experimental, unde s-a 
intervenit cu  programul de stimulare 
cognitivă, compararea vârstei mentale 
iniţiale cu vârsta mintală finală a 
evidenţiat un rezultatul statistic 
semnificativ ( p < 0,05), în sensul că există 

diferenţe semnificative între vârsta 
mintală iniţială şi vârsta mintală finală a 
subiecţilor din lotul experimental şi 
aceste diferenţe sunt datorate 
programului de stimulare cognitivă. 

 Paired Differences t df 
Sig. (2-
tailed) 

  Mean 
Std. 
Deviation 

Std. 
Error 
Mean 

95% Confidence 
Interval of the 
Difference       

        Lower Upper       
Pair 1 VMi - 

VMf -,1125 ,7464 ,1866 -,5102 ,2852 -,603 15 ,556 
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Tabelul I2 T-Test Grup experimental 

 Paired Differences t df 
Sig. (2-
tailed) 

  Mean 
Std. 
Deviation 

Std. 
Error 
Mean 

95% Confidence 
Interval of the 
Difference       

        Lower Upper       
Pair 
2 

VMi - 
VMf -,3875 ,7201 ,1800 -,7712 -,0038 -2,153 15 ,048 

 

Concluzii 
Rezultatele obținute evidențiază faptul că 
poveștile pot fi utilizate cu succes în 
procesul de reabilitare al copiilor cu 
dizabilitate intelectuală, acestea 
asigurând o mai bună adaptare și 
facilitând integrarea școlară.   
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ANEXA 1 
S-a utilizat această poveste în activitatea 
terapeutică-recuperatorie cu elevii care 
întâmpină următoarele tipuri de 
dificultăţi: 

 
Dificultăţi generale: 
− tulburări ale gândirii; 
− întârziere/ tulburare în dezvoltarea 

limbajului; 
− deficit de atenţie;  
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− stimă de sine scăzută. 
Dificultăţile specifice: 
− tulburări în organizarea şi structurarea 

conduitei perceptiv- motrice de formă; 
− tulburări în organizarea şi structurarea 

spaţială cu precădere a termenilor ce 
definesc poziţia unui obiect în spaţiu 
faţă de propria persoană sau faţă de 
alte obiecte: „ în”, „ pe”, „ deasupra”, 
„dedesubt”, „lângă”. 

Simbolurile utilizate în poveste: 
„Vasilică” – eroul basmului – simbolizează 
elevul cu dificultăţi de învăţare care poate 
şi  are curajul să-şi verbalizeze emoţiile şi 
să ceară ajutor; 

„visul” şi „aranjatul lucrurilor”- sunt 
metafore care se repetă de-a lungul celor 
nouă poveşti, pentru a ilustra 
comportamentele dezirabile. Repetiţia 
comportamentelor este introdusă cu 
scopul ca acestea să fie învăţate şi imitate 
de către elev. 

„ fişa cu jocuri” – reprezintă temele pe 
care elevii le au de făcut; 

„personificarea formelor geometrice”- 
sunt introduse în poveste pentru a reda 
faptul că ele există şi copilul poate intra 
în relaţie cu acest lucru;  animismul invită 
elevul să intre în relaţie cu obiectul, să se 
joace cu el, ştiut fiind faptul că elevii cu 
dezvoltare atipică nu ştiu să se joace.  

Evaluarea orală: 
Începutul poveştii: 

− Despre cine este vorba în această 
poveste? 

− Unde se află Vasilică? 
− Câţi ani  are el? 
− Situaţia conflictuală: 

− Ce făcea Vasilică când a venit de la 
şcoală? 

− De ce plângea băiatul? 
− Apariţia soluţiilor: 
− Ce îi spune mama? 
− Ce face Vasilică după ce vorbeşte cu 

mama? 
− Cum se numeşte locul în care visează 

că merge? 
− Cu cine vorbeşte în „ Ţara Formelor 

geometrice”? 
− Ce află de la formele geometrice? 
− Cum ajută băiatul formele geometrice? 
− De ce le ajută? 
− Sfârşitul poveştii: 
− Ce găseşte pe masă când se trezeşte? 
− Băiatul era vesel sau trist când a văzut 

fişa? 
− Ce calificativ primeşte pentru fişa cu 

jocuri? 
− Cum se simţea băiatul când a fost 

lăudat de doamna învăţătoare pentru 
hărnicia lui? 

ANEXA 2- Povestea 
„În Ţara Formelor Geometrice” 

de Aura Brînzilă 

A fost odată un băieţel pe nume Vasilică 
care avea 8 ani. Într-o zi,  a venit 
plângând de la şcoală. Mama l-a întrebat 
de ce plânge, iar el i-a povestit că nu a 
ştiut să deseneze formele geometrice aşa 
cum i-a cerut doamna învăţătoare şi 
copiii au râs. Mama îl strânge în braţe şi îi 
spune că, după ce se va schimba şi va 
mânca, trebuie să se culce, pentru că va 
avea un vis care îl va ajuta să înţeleagă 
formele. După ce se va trezi, va găsi o fişă 
cu multe jocuri despre forme. 

Şi Vasilică făcu cum îi spuse mama. 
Tocmai ce închise ochii, şi se făcu că intră 
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într-o lume foarte colorată. La intrare era 
o poartă mare pe care scria „Ţara 
Formelor Geometrice”. Acolo nu erau 
copii ca voi, ci numai forme geometrice, 
care fugeau de colo-colo. Erau cercuri, 
pătrate, triunghiuri şi dreptunghiuri. 
Vasilică vorbeşte cu formele, le povesteşte 
că nu reuşeşte să le înveţe numele şi 
forma şi aşa află că: 

− cercurile sunt rotunde; 
− pătratele au patru colţuri şi patru 

laturi egale; 
− dreptunghiul este un verişor mai mare 

al pătratului cu patru colţuri şi laturile 
egale două câte două; 

− triunghiul  înţeapă de trei ori pentru 
că are trei unghiuri/colţuri şi trei 
laturi. 

Dar ceea ce-l uimea pe Vasilică era faptul 
că toate formele alergau, se loveau una de 
cealaltă şi ţipau foarte tare. Deodată, îi 
veni o idee: „ Ce-ar fi dacă, în semn de 
mulţumire că l-au ajutat să le recunoasă 
şi să le deosebească, să le înveţe să se 
joace împreună fără să se mai lovească 
una de cealaltă”. Astfel, a chemat toate 

formele la el şi le-a propus să le înveţe să 
se joace. Acestea au fost foarte bucuroase 
şi îl priveau cu mare atenţie. Când a avut 
toată atenţia lor, Vasilică le-a propus zece 
jocuri. După ce acestea s-au jucat atît de 
frumos împreună, i-au mulţumit mult lui 
Vasilică şi i-au spus că, de acum înainte 
va şti cum să deseneze formele când  îi va 
cere d-na învăţătoare. 

Deodată, simte o adiere pe obraz şi aude 
un foşnet de foaie. Deschide ochii şi vede 
pe masă fişa cu cele 10 jocuri pe care el le-
a propus formelor geometrice. Mama 
avuse dreptate! Un zâmbet larg i-a apărut 
pe chip şi voios, sări din pat şi se apucă să 
facă şi el fişa cu cele 10 jocuri. 

A doua zi, a dat fişa doamnei învăţătoare, 
iar aceasta, după ce a corectat-o, i-a pus 
un F.B. şi l-a felicitat pentru perseverenţa 
lui. 

Ce bine se simţea şi ce mândru era de 
comportamentul lui!  

În timp ce rezolvaţi fişa, puteţi să vă 
simţiţi bucuroşi că aţi fost atenţi! 

ANEXA 3 
FIȘĂ „În Ţara Formelor Geometrice” 
1. Uneşte printr-o linie forma cu numele ei. 

 
 
 
 

TRIUNGHI 

 
 
 

CERC 

 
 
 
 

PĂTRAT 

 
 
 

DREPTUNGHI 
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2. Ai patru laturi egale:  

Costruieşte figura geometrică cu cele 4 laturi şi completează: 

Figura geometrică este ............................. 

Are ...........     colţuri. 

Are .......          laturi la fel de lungi. 

 

 

3. Ai  patru laturi egale două câte două:  

 

  

Construieşte figura geometrică cu cele patru laturi şi completează: 

Figura geometrică obţinută se numeşte ............................... 

Are  ............. colţuri. 

Are .............. laturi. 

 

 

4. Construieşte figura geometrică care se poate obţine cu cele  trei laturi şi completează: 

 

 

Figura geometrică obţinută se numeşte .................................. . 

Are .................... colţuri. 

Are ..................... laturi.   

 

5. Uneşte cele două capete ale liniei. 

 

Figura geometrică obţinută se numeşte 

........................................................ 
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6. Cercul vrea să intre în pătrat. Îi poţi arăta cum să intre? 

 

 

 

  

 

7. Un cerc mai mic vrea să  stea deasupra pe pătrat: Îi poţi arăta tu cum se face? 

 

 

 

  

 

 

8. Trei cercuri mici vor să stea de o parte şi de alta pătratului, dar nu ştiu foarte bine cum 
se pot aşeza. Le poţi ajuta? Pune un cerculeţ la dreapta şi două cerculeţe la stânga 
pătratului. 

 

 

                   

9. Un triunghi şi un cerc vor să intre în pătrat. Vrei să-i ajuţi? 

 

 

  

  

 

 

10. Ai următoarele figuri:  

 

  

  

Arată-le cum se pot juca împreună. Construieşte obiectul dorit. 
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ANEXA 4 
Fişă de înregistrare a rezultatelor 
Nume:__________________  

Poveste Nr. Data Numărul de itemi Observaţii 
Povestea nr.1              
Povestea nr.2              
Povestea nr.3              
Povestea nr.4              
Povestea nr.5              
Povestea nr.6              
Povestea nr.7              
Povestea nr.8              
Povestea nr.9              
Povestea nr.10              

Notă: 

Se notează cu „+” răspunsul corect 
independent; 
Se notează cu „ A+”  răspunsul corect cu 
ajutor/ sprijin; 
Se notează cu „ –„ răspunsul greşit. 
Se consideră ca reuşită fişa în momentul 
în care avem cel puţin 8 răspunsuri 
corecte „ +”. 

1 Profesor de sprijin- Școala Gimnazială 
Specială C.Păunescu”-Iași 

E-mail:  aura_brin@yahoo.com 

mailto:aura_brin@yahoo.com
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Schimbarea atitudinii cadrelor didactice față de elevii cu cerințe educative 
speciale din școlile incluzive 

Nicoleta Raluca LUPU 1 

Abstract 

The purpose of this study was to change TEACHERS' ATTITUDE REGARDING THE INCLUSION OF 
THE STUDENTS WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS. The attitude of the teachers who will 
participate in the training through game designed to change the attitude towards the students with special 
educational needs will change positively, compared to the attitude of the teachers who will not participate 
in the training. 
The attitude of the teachers who participated in the change of attitude training through game changed 
positively, compared to the attitude of the teachers who did not participate. 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 all three dimensions of attitude (p <.01) 
In addition, the T Wilcoxon test shows the differences between the pre-test stage and the post-test phase 
within each group. It is noted that for the control group, there are no statistically significant differences 
between the two stages, whereas in the case of the experimental group there are statistically significant 
differences from one stage to another (.00, p <.01). The degree of acceptance of the students with special 
educational needs will increase significantly in the teachers who will participate in the computer game 
training, compared to the teachers who will participate in the classic game training. 
The results of the "Mann-Whitney U Test" show that there are no significant differences between the 
experimental groups (p> .05), which indicates that both programs can effectively contribute to changing 
the teachers' attitudes towards integrating disabled students  

Keywords: Teachers’ attitude, inclusion, Special Educational Need 

Introducere  
Atitudinea este ”...o dispoziție internă a 
individului care subîntinde percepția și 
reacțiile sale față de un obiect sau un 
stimul” (Boza, 2010, p. 13). 

Moscovici (1998) atrage atenția că 
schimbarea unei atitudini presupune 
modificări la nivelul întregului sistem 
atitudinal, asupra celor trei componente 
ale atitudinii: componenta afectivă 
(emoția față de obiectul atitudinii), 
componenta comportamentală (intenția 
de a acționa în conformitate cu 
atitudinea), componenta cognitivă și 
evaluativă (cunoștințe, idei, convingeri 
despre obiectul atitudinii). Schimbarea 

uneia dintre ele nu se poate face fără a le 
influența pe celelalte. 

Vasian (2013) face distincția între formare 
și schimbare de atitudine, plecând de la 
două tipuri de atitudini: atitudini noi și 
atitudini vechi. Ne referim la formare 
atunci când se dezvoltă o atitudine nouă 
și la schimbare în cazul unor atitudini 
existente. Așadar schimbarea de atitudine 
presupune modificarea unor atitudini 
care există. Se evidențiează două situații 
de schimbare: 1) schimbarea deliberată 
când persoana este conștientă de 
atitudinea sa și dorește schimbarea, 2) 
schimbarea fără acordul persoanei, când 
aceasta nu este conștientă de atitudinea 
sa, iar schimbarea este aplicată de 
altcineva. 

DOI:10.26744/rrttlc.2021.7.2.10 
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Există mai multe modele care explică 
schimbarea de atitudine. Chelcea (2008) 
observă că aceste modele explică anumite 
aspecte ale procesului, ignorându-le pe 
altele.  

Modelul behaviorist  
Acest model include schimbarea 
atitudinii prin condiționarea clasică și 
condiționarea operantă. Schimbarea de 
atitudine se explică plecând de la 
principiul învățării. Atitudinea se 
schimbă în funcție de recompensa sau 
pedeapsa primită, în baza formulei de 
condiționare clasică Stimul-Reacție. 
Ulterior teoriile behavioriste au evoluat și 
au introdus în formula S-R factorul de 
personalitate. Astfel schimbarea de 
atitudine nu mai depinde numai de 
stimul ci și de personalitatea individului 
(Moscovici în Chelcea, 2008). Staats, 
Staats (1958) au ajuns la concluzia că dacă 
un obiect al atitudinii este asociat, 
repetat, cu un stimul pozitiv sau negativ, 
se va crea o reacție față de acel obiect 
asemănătoare cu stimulul cu care a fost 
asociat. 

Modelul Hovland-Janis-Keeley 
Acest model adaugă formulei din teoria 
condiționării clasice cinci variabile: 
atenția (pentru schimbarea atitudinii este 
nevoie să captăm atenția), înțelegerea 
mesajului, acceptarea conținutului 
mesajului, memorarea lui, trecerea la 
acțiune (Chelcea, 2008, Iluț, 2004) 

 
Modelare atitudinală prin preluarea 
comportamentului altei persoane 
Acest model pornește de la învățarea prin 
observație. Bandura (1965) descrie două 
condiții esențiale ca un individ să urmeze 

comportamentul observat: 1) individul 
trebuie să fie sigur că acțiunea sa va fi 
recompensată așa cum a fost 
recompensată și acțiunea modelului pe 
care l-a urmat, 2) acțiunea merită efortul 
investit.  

Schimbarea atitudinii prin expunere la 
stimulii subliminali 
S-au creat dispozitive care transmit 
mesaje subliminale ce pot avea impact 
asupra schimbării atitudinilor. Boza 
(2010) descrie un astfel de experiment: se 
arătau participanților diapozitive cu o 
femeie care efectua treburi casnice. 
Înainte de fiecare diapozitiv erau 
prezentate subliminal două tipuri de 
poze, una cu o conotație pozitivă și alta 
cu o conotație negativă. S-a ajuns la 
concluzia că subiecții care au primit 
subliminal poza pozitivă au evaluat 
femeia pozitiv, în comparație cu cei care 
au primit poza negativă.  

Teoriile comunicării  
Psihologia socială studiază schimbarea de 
atitudine în relație cu comunicarea. Sunt 
trei componente care influențează 
atitudinea: sursa, mesajul, tința. Boncu, Ș. 
prezintă în cursul de Psihologie Socială 
caracteristicile acestor trei componente.  

Printre caracteristicile sursei, credibilitate 
și atractivitatea celui care transmite 
mesajul duce la schimbarea imediată a 
atitudinii. Credibilitatea se referă la 
competența și onestitatea sursei. 
Atractivitatea derivă din familiaritatea, 
similaritatea cu țința și simpatia. Eagly, 
Chaiken (1975) au arătat că o sursă este 
mai persuasivă atunci când este 
simpatică, chiar dacă ceea ce susține este 
indezirabil.  
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Printre caracteristicile mesajului se 
amintesc cantitatea de informație și 
mesajul patetic. Mesajele lungi conving 
auditoriul care nu este atent. Atunci când 
ținta este atentă un mesaj lung va 
convinge doar dacă informația este de 
calitate. Mesajele scurte pot fi reținute 
mai ușor. Mesajul patetic face referire la 
sentimentele țintei (Boncu). Boza (2010) 
amintește ca și caracteristici ale mesajului 
argumentarea și stilul. Argumentele mai 
slabe influențează mai puțin decât cele 
puternice. Claritatea mesajului, fluența 
verbală, tonul vocii  au un impact pozitiv 
asupra schimbării de atitudine.  

Printre caracteristicile țintei, Boncu 
enumeră nevoia de efort cognitiv și 
așteptările țintei. Persoanele care nu au 
nevoie mare de efort cognitiv nu vor 
analiza atent mesajul, impactul fiind dat 
de atractivitatea sursei. Persoanele care 
au nevoie de efort cognitiv se vor 
concentra asupra mesajului. De asemenea 
dacă ținta se așteaptă ca cineva să-i 
schimbe atitudinea, aceasta se va simți 
amenințată și se va opune schimbării.  

Bolboceanu, 2007, Gavreliuc, 2006, 
Chelcea, 2008 accentuează influența 
emițătorului, receptorului, a mesajului și 
a canalului de comunicare în schimbarea 
de atitudine. Un emițător care se 
aseamănă cu receptorul (prin vârstă, sex, 
profesie, opinii) favorizează schimbarea 
atitudinii prin legea atractivității. 
Importante sunt de asemenea 
credibilitatea, competența, obiectivitatea, 
statutul social al emițătorului. Și 
caracteristicile auditorului influențează 
schimbarea. Persoanele care nu au studii 
superioare și o stimă de sine scăzută sunt 
mai influențabile.  

În ceea ce privește canalul de transmitere 
a informației, Chaiken, Eagly (1983) au 
ajuns la concluzia că o sursă simpatică are 
un impact mai puternic când mesajul este 
transmis pe video, iar o sursă mai puțin 
simpatică are un impact pozitiv când 
mesajul este scris.  

Modele duale ale persuasiunii 
Persuasiunea este un act de comunicare 
care are ca scop modificarea setului 
mental al individului (Corneille, 1992).  

Modelul probabilității de elaborare 
Conform acestui model atitudinea se 
poate schimba pe două căi: ruta centrală 
și ruta periferică. Boncu prezintă cele 
două căi ale persuasiunii: 

Calea centrală- se analizează atent 
conținutul mesajului și atitudinea este 
influențată de puterea argumentelor 

Calea periferică- ținta nu se concentrează 
asupra argumentelor logice  ale mesajului 
ci pune accent pe caracteristicile 
periferice cum ar fi persoana care 
transmite mesajul (tindem să credem o 
persoană bine îmbrăcată deoarece o astfel 
de persoană are un statut social și ceea ce 
spune este corect). 

Calea centrală este mai eficientă și 
conduce la o schimbare mai profundă a 
atitudinii. Interesul față de domeniul 
abordat va determina ținta să aleagă una 
dintre cele două căi. Dacă individul este 
interesat va fi atent la argumentele 
mesajului și nu la sursă.  

Modelul euristic-sistematic 
Atitudinea se poate forma sau schimba 
prin abordarea mesajului persuasiv într-o 
manieră euristică sau sistematică. 
Tratarea sistematică a mesajului este 
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asemănătoare cu ruta centrală prezentată 
anterior. Tratamentul euristic presupune 
mai puțin efort cognitiv și o informație 
mai limitată (Boza, 2010). Chaiken (1987), 
propunătorul acestui model a ajuns la 
concluzia că oamenii preferă tratamentul 
euristic cu un minim de efort cognitiv. 
Doar atunci când nu sunt siguri de 
judecățile lor apelează la tratamentul 
sistematic. Boza (2010) explică diferențele 
dintre cele două modele: dacă în primul 
model ruta periferică și ruta centrală sunt 
exclusive, în cel de-al doilea model, 
tratamentul euristic și sistematic se pot 
completa reciproc.  

Modelul cognitivist 
Conform acestui model procesul de 
schimbare a atitudinii este un proces 
rațional care are loc atunci când la nivel 
cognitiv apare un conflict care poate fi 
conștient sau inconștient. Schimbarea de 
atitudine are loc din nevoia de restabilire 
a echilibrului cognitiv (Moscovici, 1998). 

Teoria disonanței cognitive, Festinger 
Atunci când comportamentul este în 
discordanță cu atitudinea apare un 
disconfort care va conduce la schimbarea 
de atitudine (Atkinson, 2002). Individul 
va accepta informația care reduce această 
disonanță și va refuza informația care 
crește dezechilibrul (Vasian, 2013). 

Teoria contextualizării situațiilor 
Mucchieli (2002) pune accentul pe 
situația în care are loc schimbarea de 
atitudine (contextul fizic, spațial, 
temporal, relațional). Autorul atrage 
atenția că fenomenul trebuie analizat la 
nivel social, fiind factori din societate care 
pot influența schimbarea de atitudine.  

Strategii de schimbare a atitudinii 

Dumitru (2011) propune în cadrul 
modului de dezvoltare profesională a 
cadrelor didactice următoarele strategii:  

1. Identificarea atitudinii și 
sentimentelor negative 

2. Inversarea rolurilor- identificarea cu 
persoana care are de suferit 

3. Raționalizare - se demonstrează 
modul în care gândurile, convingerile 
influențează atitudinea și 
comportamentul 

Erori de gândire: 

− Suprageneralizarea - se fac generalizări 
pe baza unui eveniment singular 

− Personalizare- individul se consideră 
singurul responsabil pentru un 
eveniment negativ 

− Gândirea în termeni alb-negru- 
evaluarea unei situații în categorii 
extreme 

− Saltul la concluzii- se ajunge la o 
concluzie negativă fără a avea 
suficiente informații 

− Catastrofarea- tendința de a-și exagera 
greșelile și minimaliza reușitele 

− Folosirea lui ”Trebuie”- impune 
standarde prea ridicate, nerealiste 

4. Aproximarea succesivă a 
evenimentelor- acțiuni ce vor conduce 
pas cu pas la schimbarea atitudinii 

5. Consolidarea comportamentului / 
atitudinii pozitive, recompensare 
socială 

6. Controlarea mediului- se observă 
mediul în care apar atitudini negative 
și se încearcă schimbarea lor 

În procesul de schimbare a atitudinii 
considerăm important a acorda atenție și 
fenomenului de rezistența la schimbare. 
Orice schimbare presupune o 
transformare a unui sistem, fie social, fie 
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individual care provoacă un dezechilibru. 
Acest dezechilibru duce la disconfort, 
confuzie și implicit la rezistență (Boza, 
2010). Adams şi Carnal în Boza (2010) 
identifică mai mulți factori care provoacă 
rezistența la schimbare: stereotipia, 
ignoranța, inflexibilitate în gândire, 
neacceptarea criticii, tabu-urile, 
conformismul, teama de risc, 
dogmatismul.  

Obiective și ipoteze 
Scopul acestui studiu este schimbarea 
atitudinii cadrelor didactice față de 
integrarea în învățământul de masă a 
elevilor cu CES. În vederea atingerii 
scopului se urmărește atingerea 
următoarelor obiective:  

Investigarea atitudinii unui grup restrâns 
de cadre didactice din județul Brașov față 
de integrarea elevilor cu CES în 
învățământul de masă. 

Proiectarea unei program de schimbare a 
atitudinii prin joc 

Aplicarea programului de schimbare a 
atitudinii prin joc 

Investigarea atitudinii cadrelor didactice 
față de persoanele cu CES, după aplicarea 
programului 

Plecând de la aceste obiective se 
formulează următoarele ipoteze: 

Atitudinea cadrelor didactice care vor 
participa la trainingul prin joc de 
schimbare a atitudinii față de elevii cu 
CES se va modifica pozitiv, în comparație 
cu atitudinea cadrelor didactice care nu 
vor participa la training. 

Gradul de acceptare al elevilor cu CES va 
crește semnificativ la cadrele didactice 
care vor participa la trainingul prin joc 
prezentat prin mijloace informatice, în 
comparație cu cadrele didactice care vor 
participa la trainingul prin joc clasic. 

Material și metodă 
Design-ul utilizat este design-ul cu două 
grupuri, de control și experimental, cu 
fazele de pretest și posttest.  

Variabilele implicate în cercetare sunt 
prezentate în tabelul următor. 

Tab. 1 Variabile implicate în cercetare 
Variabile psihologice 
Variabila Dimensiuni 

Atitudinea 

Atitudinea față de persoanele cu deficiență în general (integrarea 
lor în societate și învățământul de masă) 
Atitudinea față de integrarea elevilor cu CES în școala proprie 
Atitudinea față de integrarea elevilor cu CES în clasa proprie  

Variabile socio- demografice și profesionale 

Sex Feminin 
Masculin 

Vârsta între 21 ani și 59 ani 
Mediu de provenienţă al 
școlii 

Rural 
Urban 
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Participanții 
Participanții sunt 30 de profesori, nivel 
gimnazial din două școli din județul 
Brașov. 15 participanți din prima școală 
gimnazială formează grupul 
experimental, asupra căruia se va aplica 
programul de schimbare a atitudinii, iar 
15 cadre didactice din a doua școală 
gimnazială formează grupul de control 
asupra căruia nu se va aplica niciun 
program de schimbare a atitudinii. Cele 
două grupuri nu sunt randomizate- nu a 
stat în sarcina cercetătorului distribuirea 
participanților, acestea fiind grupuri 
intacte, formate pe bază de voluntariat, 
însă sunt echivalente din punct de vedere 
socio-profesional și din punct de vedere 
al atitudinii față de elevii cu CES. Grupul 
experimental este împărțit în două 
subgrupe - 7 cadre didactice formează 
grupul experimental asupra căruia se va 
aplica intervenția de schimbare a 
atitudinii prin joc clasic și 8 cadre 
didactice vor forma grupul experimental 
asupra căruia se va aplica programul de 
schimbare a atitudinii prin joc pe 
calculator.  

Participanții au o vârstă cuprinsă între 21 
și 59 de ani. Cadrele didactice 
participante au o experiență la catedră 
cuprinsă între 1 an și 37 ani, experiența în 
ceea ce privește lucrul cu elevii cu CES 
fiind cuprinsă între 1 și 15 ani. Un singur 
participant este de gen masculin. Școlile 
la care cadrele didactice predau sunt din 
mediul urban. Majoritatea cadrelor 
didactice participante au lucrat cu elevi 
cu CES cu deficiență mintală moderată. 

24 de cadre didactice au urmat între 1-2 
cursuri destinate integrării, 3 cadre 
didactice urmând 3-4 cursuri, iar 3 dintre 
ele nici un curs. 29 de participanți au avut 

drept partener în activitatea cu elevul cu 
CES un profesor de sprijin, doar 4 dintre 
ei considerând benefic acest suport, 23 
nesemnificativ, iar 3- inutil.  

Procedura 
Pentru atingerea obiectivelor au fost 
respectați următori pași:  

Selectarea grupului țintă  

Împărțirea nerandomizată, dar 
echivalentă a grupului țintă în grup 
experimental și grup de control (15+15) 

Măsurarea la ambele grupuri a variabilei 
dependente (atitudinea față de integrarea 
elevilor cu CES) 

Expunerea grupului experimental la 
programul de schimbare a atitudinii prin 
joc 

Măsurarea la ambele grupuri a variabilei 
dependente 

Determinarea diferenței dintre cele două 
măsurători 

Compararea diferențelor pentru a 
concluziona dacă tratamentul X a produs 
o schimbare semnificativă la grupul 
experimental în comparație cu grupul de 
control (după Clinciu, 2009) 

Instrumentele și metodele utilizate 
Metode și instrumente utilizate în etapa de 
colectare a datelor (pre-test) 

Ancheta pe baza de chestionar 

Scala de măsurare a atitudinii față de 
integrarea elevilor cu CES în 
învățământul de masă (Lupu, 2020). Un 
scor ridicat indică o atitudine pozitivă, iar 
un scor scăzut indică o atitudine 
negativă. 

Metode utilizate în etapa de intervenţie 
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Metoda experimentală 

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

Aceleași metode și instrumente utilizate 
în etapa de evaluare inițială. 

Metode şi tehnici de interpretare a datelor 

Prelucrarea statistică a datelor va fi 
realizată prin aplicarea programului 
computerizat SPSS 14, fiind utilizate atât 
teste parametrice, cât și teste non-
parametrice. 

Rezultate  
Rezultate în etapa de pretest 
Rezultatele testului T pentru eșantioane 
independente arată că nu există diferenţe 
semnificative în ceea ce privește atitudinea 
între grupul experimental şi grupul de 
control, în faza de pre-test (tab. 2).  

Tab. 2 Comparaţii între grupul 
experimental şi grupul de control, în ceea 
ce privește atitudinea, în faza de pre-test 
Variabila Grup N Me

dia 
t p 

Atitudine 
generală 
pretest 

Grup 
experiment
al 

1
5 

25,
73 

0,4
1 

0,6
7 
p>.
05 Grup 

control 
1
5 

25,
13 

Atitudine 
integrare 
școală pretest 

Grup 
experiment
al 

1
5 

35,
13 

-
0,5
4 

0,5
8 
p>.
05 Grup 

control 
1
5 

35,
53 

Atitudine 
integrare 
clasă pretest 

Grup 
experiment
al 

1
5 

42,
20 

-
0,6
7 

0,5
0 
p>.
05 Grup 

control 
1
5 

42,
87 

Trainingul adresat cadrelor didactice a 
fost aplicat pe parcursul a patru 
săptămâni. Programul de training a avut 

ca scop schimbarea atitudinii față de 
elevii cu CES, prin joc.  

Trainingul de schimbare a atitudinii a fost 
aplicat grupului experimental. Jumătate 
din grupul experimental a beneficiat de 
modalități clasice de prezentare prin joc, 
iar cealaltă jumătate  de modalități de 
prezentare informatice prin joc. 
Activitățile de schimbare a atitudinii prin 
joc clasic au fost prezentate în cadrul 
conferinței „Asigurarea egalităţii de şanse 
prin management educaţional şi servicii 
de asistenţă psihopedagogică în contextul 
distanţării sociale” (Lupu, 2020a).  

Rezultate în etapa de post-test 
Testarea ipotezelor 

Ipoteza 1 

Atitudinea cadrelor didactice care vor 
participa la trainingul prin joc de 
schimbare a atitudinii față de elevii cu 
CES se va modifica pozitiv, în comparație 
cu atitudinea cadrelor didactice care nu 
vor participa la training. 

Tab. 3 Comparaţii între grupul 
experimental şi grupul de control, în ceea 
ce privește atitudinea, în faza de post-test 

Variabila Grup N M t p 
Atitudine 
generală 
post-test 

Grup exp. 1
5 

38,
80 

11,
84

 

0,
00 
p<
.0
0 

Grup 
control 

1
5 

25,
20 

Atitudine 
integrare 
școală post-
test 

Grup exp. 1
5 

54,
87 

16
,8

6 

0,
00 
p<
.0
0 

Grup 
control 

1
5 

35,
93 

Atitudine 
integrare 
clasă post-
test 

Grup 
experime
ntal 

1
5 

68,
40 

14
,8

4 

0,
00 
p<
.0
0 

Grup 
control 

1
5 

42,
07 
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Atitudinea cadrelor didactice care au 
participat la trainingul de schimbare a 
atitudinii prin joc s-a modificat pozitiv, în 
comparație cu atitudinea cadrelor 
didactice care nu au participat. Testul T 
pentru eșantioane independente arată că 
există diferențe semnificative statistic 
între grupul experimental și grupul de 
control în ceea ce privește toate cele trei 
dimensiuni ale atitudinii (tab.3)  

În plus, testul T pentru eșantioane 
perechi arată diferențele dintre etapa de 
pre-test și etapa de post-test, în cadrul 
fiecărui grup. Se observă că dacă în cazul 
grupului de control nu există diferențe 
semnificative statistic între cele două 
etape, în cazul grupului experimental 
scorurile au crescut semnificativ de la o 
etapă la alta. Un scor ridicat indică o 
atitudine pozitivă (tab. 4) 

Tab. 4 Comparaţii în interiorul aceluiași grup în ceea ce privește atitudinea, în faza de pre-
test și post-test 

Variabila Etapa Grup experimental Grup control 
N Medie t P N Medie T p 

Atitudine 
generală 

Pre-test 15 25,73 -16,18 .00 
p<.00 

15 25,13 -0,23 0,81 
p>.05 Post-test 15 38,80 15 25,20 

Atitudinea față 
de integrarea în 
școală 

Pre-test 15 35,13 -25,79 .00 
p<.00 

15 35,53 -1,24 0,23 
p>.05 Post-test 15 54,87 15 35,93 

Atitudinea față 
de integrarea în 
clasă 

Pre-test 15 42,20 -14,66 .00 
p<.00 

15 42,87 -1,70 0,11 
p>.05 

 
Măsurarea atitudinii la intervale diferite  

Pentru a verifica eficiența programului de 
schimbare a atitudinii prin joc și 
stabilitatea atitudinii schimbate față de 
elevii cu CES, cadrele didactice din grupul 
experimental au fost evaluate din nou, în 
ceea ce privește atitudinea lor la două 
săptămâni după terminarea programului 
și la trei luni după acesta. Rezultatele au 
arătat: 

Testul T pentru eșantioane perechi arată 
că nu există diferențe semnificative 
statistic între atitudinea cadrelor 
didactice din grupul experimental, 
măsurată imediat după terminarea 
programului și atitudinea cadrelor 
didactice măsurată la două săptămâni 
după parcurgerea programului în ceea ce 
privește atitudinea generală față de 
persoanele cu CES și atitudinea față de 

integrarea elevilor cu CES în școală. 
Cadrele didactice și-au menținut 
atitudinea pozitivă față de persoanele cu 
deficiențe în general și față de  integrarea 
elevilor cu CES în școala lor.  

În ceea ce privește atitudinea față de 
integrarea elevilor cu CES în clasă există 
diferențe semnificative statistic. Este 
interesant de observat că toleranța 
profesorilor față de integrarea elevilor cu 
CES în clasa lor a crescut semnificativ de 
la un interval la altul. Dacă imediat după 
terminarea programului aceștia au 
înregistrat o medie de 68,80, la două 
săptămâni, media a crescut până la 73,06 
(tab. 5) 
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Tab. 5 Comparații în ceea ce privește 
atitudinea la grupul experimental, după 

două săptămâni 
Variabila Etapa Grup experimental 

N Med
ie 

t p 

Atitudine 
generală 

Post-
test 1 

15 38,8
0 

- 1 
p>.
05 Post-

test 
15 38,8

0 
Atitudinea față 
de integrarea în 
școală 

Post-
test 1 

15 54,8
6 

- 1 
p>.
05 

Post-
test 

15 54,8
7 

Atitudinea față 
de integrarea în 
clasă 

Post-
test1 

15 73,0
6 

-
2,8
6 

.01 
p<.
05 

Post-
test 

15 68,4
0 

Dacă după două săptămâni de la 
parcurgerea programului, gradul de 
acceptare al elevilor cu CES în școala și 
clasa lor a rămas ridicat, după trei luni de 
la finalizarea programului atitudinea 
cadrelor didactice suferă modificări. 
Testul t pentru eșantioane perechi arată 
că există diferențe semnificative statistic 
între prima evaluare a atitudinii și a treia 
evaluare (tab. 6)  

Rezultatele arată că schimbarea atitudinii 
nu a fost profundă. Conform modelului 
probabilității de elaborare (Corneille, 
1992) ținta nu s-a concentrat asupra 
argumentelor logice ci a pus accent pe 
alte elemente ale mesajului, alegând calea 
periferică. Dacă ar fi ales calea centrală, 
unde sunt analizate atent argumentele 
logice ale mesajului schimbarea de 
atitudine ar fi fost mai profundă și de 
durată.  

Tab. 6 Comparații în ceea ce privește 
atitudinea la grupul experimental, după 

trei luni 
Variabila Etapa Grup experimental 

N Med
ie 

t p 

Atitudine 
generală 

Post-
test 2 

15 30,13 9,2
7 

.00 
p<.
01 Post-

test 
15 38,8

0 
Atitudinea față 
de integrarea în 
școală 

Post-
test 2 

15 47,8
6 

4,3
9 

.00
1 
p<.
01 Post-

test 
15 54,8

7 

Atitudinea față 
de integrarea în 
clasă 

Post-
test2 

15 57,2
0 

4,0
5 

.00
1 
p<.
01 Post-

test 
15 68,4

0 

Astfel, cadrele didactice nu s-au 
concentrat pe pe informația primită 
referitoare la elevii cu deficiențe și pe alte 
elemente ale mesajului, cum ar fi 
caracteristicile celui care transmite 
mesajul. De asemenea, conform 
modelului euristic-sistematic (Boza, 2010) 
ținta a ales varianta euristică ce 
presupune mai puțin efort cognitiv. O 
altă explicație face referire la trilogia 
componentelor atitudinii. Atitudinea are 
trei componente: componenta afectivă 
(dezvoltarea empatiei), cognitivă 
(înțelegerea mesajului) și 
comportamentală (satisfacerea 
trebuințelor și intenția de a acționa 
conform atitudinii). Vrabie (1975) atrage 
atenția că este nevoie să se acționeze pe 
toate cele trei sfere ale atitudinii pentru o 
schimbare. Considerăm că s-a acționat la 
nivel afectiv prin programul de 
sensibilizare, la nivel cognitiv prin 
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oferirea de informații, o carență fiind la 
nivel comportamental.  

Ipoteza 2 

Gradul de acceptare al elevilor cu CES va 
crește semnificativ la cadrele didactice 
care vor participa la trainingul prin joc 
prezentat prin mijloace informatice, în 
comparație cu cadrele didactice care vor 
participa la trainingul prin joc clasic. 

Rezultatele testului „Mann-Whitney U 
Test” arată că nu există diferenţe 
semnificative între grupurile 
experimentale, ceea ce denotă că ambele 
programe pot contribui în mod eficient la 
schimbarea atitudinii cadrelor didactice 
față de integrarea elevilor cu deficiențe. 

Tab. 7 Comparaţii între grupele 
experimentale, în faza de post-test 

Variabi
la 

Etap
a 

Comparaţii între 
grupuri 

N Z p 

Atitudi
ne 
general 

Post-
test 

Grup experimental 
intervenție prin joc 
clasic 

 
7 

0,
8
3 

0,
40 
p>
.0
5 

Grup experimental 
intervenție PC 

8 

Atitudi
ne față 
de 
integrar
ea în 
școală 

Grup experimental 
intervenție prin joc 
classic 

7 1,
8
6 

0,
62 
p>
.0
5 

Grup experimental 
intervenție PC 

8 

Atitudi
ne față 
de 
integrar
ea în 
clasă 

Grup experimental 
intervenție prin joc 
clasic 

7 0,
5
8 

0,
56 
p>
.0
5 

Grup experimental 
intervenție PC 

8 

 

Deși nu există diferențe semnificative 
statistic în ceea ce privește eficiența celor 
două programe de schimbare a atitudinii, 
în urma evaluării programului s-au 
remarcat următoarele: 

Cadrele didactice au fost rugate atât, să 
evalueze, pe o scală de la 1 la 5, unde 1 
înseamnă nesatisfăcător, iar 5-excelent 
conținutul didactic (informația primită) și 
metodele utilizate (jocul clasic/ jocul pe 
calculator), cât și să enumere trei avantaje 
și trei dezavantaje ale metodelor folosite.  

Participanții au ales să-și expună părerea 
în plen. În acest timp, formatorul a notat 
răspunsurile oferite. O limită a acestei 
evaluări poate fi contaminarea 
răspunsurilor.  

Astfel, majoritatea cadrelor didactice au 
evaluat conținutul didactic ca fiind bine 
spre foarte bine. Jocul clasic, ca și metodă 
didactică a fost evaluat cu calificativul 
”bine”, iar jocul pe calculator cu 
calificativul ”foarte bine”.  

Printre avantajele jocului pe calculator s-
au regăsit: modalitate distractivă și 
eficientă de informare, se poate aplica 
într-un timp scurt cât mai multor 
persoane, nu necesită implicarea 
conducerii școlii prin oferirea unui spațiu, 
aceasta fiind aplicat în confortul propriei 
locuințe, nu presupune o limită de timp, 
nu obligă participanții să rămână peste 
program, oferă intimitate (calculatorul nu 
te judecă pentru răspunsurile tale), 
dezvoltă curiozitatea de a continua, de a 
afla mai multe informații. Printre 
dezavantaje au fost enumerate: lipsa unor 
informații suplimentare, lipsa 
interacțiunii sociale. 

Printre avantajele jocului clasic, ca 
metodă didactică pentru adulți, cadrele 
didactice au enumerat prezența bucuriei, 
diminuarea senzației de oboseală, 
modalitate distractivă de a afla informații, 
modalitate eficientă de a reține 
informația, activitate care a favorizat 
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interacțiunea cu ceilalți colegi, fără a oferi 
impresia că se află într-o activitate de 
formare. Printre dezavantaje au fost 
găsite imposibilitatea de a se aplica mai 
multor persoane, fiind nevoie de spațiu 
adecvat și timp, jocul nu este acceptat de 
toți adulții, adulților fiindu-le rușine să se 
mai joace sau considerând că jocul este 
pentru copii. 

Este interesant de observat că multe 
dintre avantajele utilizării jocului 
enumerate de participanți  au fost 
demonstrate de studii de specialitate care 
au adus în prim plan beneficiile jocului în 
viața adultă, printre care: jocurile de 
societate stimulează formarea relațiilor 
sociale, cooperarea cu ceilalți, jocurile 
provoacă la gândire divergentă, la schimb 
de idei, la noi soluții în rezolvarea 
problemelor (Ebrahim, Tangelder, 2012), 
manifestarea jocului în timpul muncii 
diminuează stresul, menține energia, 
previne epuizarea, stimulează munca în 
echipă (Kemp și colab., 2013). Vogel și 
colab., (2006) compară jocul video, ca 
metodă de învățare pentru adulți cu 
metodele tradiționale și remarcă 
schimbări ale atitudinii față de învățare, 
atenție crescută vizavi de conținuturile 
prezentate prin joc. Printre avantajele 
instruirii asistate de calculator, în cazul 
adulților cercetătorii au enumerat: 
dezvoltarea creativității (Chambers, 
Sprecher, 1973), implicare activă 
(MacKenzie, Elton, Lewis, 1978), 
dezvoltarea motivației  (Wisher, 1978).  
De asemenea, Drugaș (2014) remarcă 
motivele pentru care un adult nu se mai 
joacă: restricții sociale, teama de a nu fi 
ridiculizat, rușinea, stereotipul că un 
adult trebuie să fie serios, credința că 
jocul este inutil. 

Concluzii 
Scopul acestui studiu a fost schimbarea 
atitudinii cadrelor didactice față de 
integrarea în învățământul de masă a 
elevilor cu CES. În vederea atingerii 
scopului s-a urmărit atingerea 
următoarelor obiective: 1) investigarea 
atitudinii unui grup restrâns de cadre 
didactice din județul Brașov față de 
integrarea elevilor cu CES în 
învățământul de masă, 2) proiectarea 
unui program de schimbare a atitudinii 
prin joc, 3) aplicarea programului de 
schimbare a atitudinii prin joc, 4) 
investigarea atitudinii cadrelor didactice 
față de persoanele cu CES, după aplicarea 
programului, 5) identificarea efectelor 
jocului, ca metodă didactică pentru 
adulți. S-a plecat de la ipoteza conform 
căreia atitudinea cadrelor didactice care 
vor participa la trainingul prin joc de 
schimbare a atitudinii față de elevii cu 
CES se va modifica pozitiv, în comparație 
cu atitudinea cadrelor didactice care nu 
vor participa la training. În plus, gradul 
de acceptare al elevilor cu CES va crește 
semnificativ la cadrele didactice care vor 
participa la trainingul prin joc prezentat 
prin mijloace informatice, în comparație 
cu cadrele didactice care vor participa la 
trainingul prin joc clasic.  

Design-ul utilizat a fost design-ul cu două 
grupuri, de control și experimental, cu 
fazele de pretest și posttest. Participanții 
au fost 30 de profesori, nivel gimnazial 
din două școli din județul Brașov. 15 
participanți din prima școală gimnazială 
formează grupul experimental, asupra 
căruia se va aplica programul de 
schimbare a atitudinii, iar 15 cadre 
didactice din a doua școală gimnazială 
formează grupul de control asupra căruia 
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nu se va aplica niciun program de 
schimbare a atitudinii. Cele două grupuri 
nu sunt randomizate. Grupul 
experimental este împărțit în două 
subgrupe- 7 cadre didactice formează 
grupul experimental asupra căruia se va 
aplica intervenția de schimbare a 
atitudinii prin joc clasic și 8 cadre 
didactice vor forma grupul experimental 
asupra căruia se va aplica programul de 
schimbare a atitudinii prin joc pe 
calculator. Pentru colectarea datelor în 
cele două faze de pre-test și post-test a 
fost utilizată ”Scala de măsurare a 
atitudinii față de integrarea elevilor cu 
CES în învățământul de masă”. 

Rezultatele testului T pentru eșantioane 
independente arată că nu există diferenţe 
semnificative în ceea ce privește 
atitudinea între grupul experimental şi 
grupul de control, în faza de pre-test. 
Atitudinea cadrelor didactice care au 
participat la trainingul de schimbare a 
atitudinii prin joc s-a modificat pozitiv, în 
comparație cu atitudinea cadrelor 
didactice care nu au participat. Testul T 
pentru eșantioane independente arată că 
există diferențe semnificative statistic 
între grupul experimental și grupul de 
control în ceea ce privește toate cele trei 
dimensiuni ale atitudinii, în faza de post-
test. În plus, testul T pentru eșantioane 
perechi arată diferențele dintre etapa de 
pre-test și etapa de post-test, în cadrul 
fiecărui grup. Se observă că dacă în cazul 
grupului de control nu există diferențe 
semnificative statistic între cele două 
etape, în cazul grupului experimental 
scorurile au crescut semnificativ de la o 
etapă la alta. În ceea ce privește cea de-a 
doua ipoteză, rezultatele testului „Mann-
Whitney U Test” arată că nu există 

diferenţe semnificative între grupurile 
experimentale, ceea ce denotă că ambele 
programe pot contribui în mod eficient la 
schimbarea atitudinii cadrelor didactice 
față de integrarea elevilor cu deficiențe. 

Cercetarea de față prezintă anumite 
limite, printre care se amintesc: în ceea ce 
privește designul cercetării pot apărea 
surse de distorsiune sau contaminare a 
validității interne și externe. Fiind un 
design cu distribuție nerandomizată a 
subiecților (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 (diverse 
evenimente din mediul exterior care pot 
apărea între cele două măsurători). Istoria 
a fost controlată prin existența grupului 
de control. O altă limită este 
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, post-
testul poate fi aplicat la intervale diferite 
și se pot compara rezultatele obținute. 
Având în vedere numărul mic de 
participanți și distribuția lor 
nerandomizată, rezultatele nu pot fi 
generalizate și în alte situații. În ceea ce 
privește elaborarea și aplicarea scalei de 
măsurare a atitudinii, o limită ce poate 
distorsiona rezultatele este efectul de 
dezirabilitate socială.  

Studiul de față face parte din lucrarea de 
doctorat intitulată „Implicaţii 
educaţionale ale jocului la şcolarii cu 
cerinţe educative speciale din şcolile 
incluzive” (Gheorghe, 2019).    
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Cum pot jocurile online să fie folosite în sesiunile de terapie a tulburărilor de 
limbaj la copii? -Studiu de caz: aplicația mobilă OctoPlay 

Alina VASILOIU 1 

Abstract 

This article presents how online games can be used in the speech therapy sesssions with 
children, having as case study the mobile app OctoPlay. 
The OctoPlay application combines the speech therapists` approach with technology and meets the needs of 
children, therapists and parents through the structure of customizable exercises, collaborative environment 
and other tools included in the application (video model and mirror technique, virtual reality version, 
automatic progress reports and the possibility to customize the exercises according to the child's needs). 
Practical aspects about how Octoplay App can be used are discussed and information about how it can be 
accessed are detailed 

Keywords: speech therapy, personalized programs, collaborative environment, virtual 
reality, mirror technique, game, OctoPlay application  

Introducere 
În magazinele de aplicații de pe telefon 
sau tabletă există în acest moment foarte 
multe jocuri create pentru copii. Dar, 
oare pot acestea să fie folosite în cadrul 
sesiunilor de terapie cu copii cu tulburări 
de vorbire?  

DA, pot, mai ales dacă au fost create 
având nevoile copilului cu tulburări de 
limbaj în minte, în așa fel încât să poată 
aduce beneficii importante dezvoltării 
limbajului și abilităților de comunicare 
pentru acești copii.  

DA, pot, mai ales dacă au fost concepute 
cu ajutorul specialiștilor din domeniu 
care cunosc cel mai bine nevoile acestor 
copii, identificate în urma a mii de ore de 
terapie logopedică. 

În continuare ne vom referi la o astfel de 
aplicație mobilă - OctoPlay, construită cu 
ajutorul specialiștilor, care conține jocuri 
(sau mai bine spus exerciții) care vin în 
sprijinul copiilor, al terapeuților în timpul 
sesiunilor de terapie și al părinților prin 
extinderea sesiunilor de terapie de acasă. 

Descriere Octoplay 
Aplicația OctoPlay aduce în prim planul 
utilizatorilor o modalitate bine 
documentată științific și riguroasă de 
antrenare a componentei fonetico-
fonologice din limbaj. 

OctoPlay a fost creat prin asociere cu 
specialiștii în logopedie  și este o aplicație 
mobilă cu jocuri și exerciții care poate fi 
folosită de către părinți și specialiști, în 
procesul de recuperare a copiilor cu 
tulburări de limbaj.  

OctoPlay a pornit de la unul dintre cele 
mai mari lipsuri și anume inexistența 
unor aplicații pentru telefon sau tabletă, 
care să fie dezvoltate special pentru copiii 
cu dizabilități și care să îi ajute în 
procesul logopedic. 

Categorii de exerciții 
OctoPlay cuprinde în acest moment două 
categorii de exerciții intitulate sugestiv: 
Insula Sunetelor și Cartonașe 
Memorabile.  

Insula Sunetelor, așa cum sugerează și 
numele, este jocul care abordează cu 
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precădere exerciții pentru îmbunătățirea 
pronunției la copii vizându-se sunetele 
vorbirii, silabele și cuvintele. Jocul 
introduce un model video de pronunție 
pe care copilul este încurajat să îl imite. 

Cartonașe Memorabile este jocul care se 
concentrează pe dezvoltarea memoriei 
vizuale, dar și a celei auditive. Copilul 
vede o înșiruire de cartonașe care apar pe 
ecran unul câte unul și apoi dispar. 
Provocarea e să își amintească atât 
obiectul de pe fiecare cartonaș, cât și 
ordinea în care acestea apar. Dificultatea 
crește gradual, în funcție de numărul de 
cartonașe care trebuie memorate.  

Mai departe veți afla în acest articol cum 
sunt structurate exercițiile pentru a veni 
în sprijinul sesiunilor de terapie a 
tulburărilor de limbaj și instrumentele 
folosite. Focalizarea cade pe prima 
categorie de exerciții inclusă în aplicație, 
Insula Sunetelor, urmând ca cealaltă 
categorie, Cartonașe Memorabile să facă 
subiectul unui material viitor. 

Structura Insulei Sunetelor 
Aplicația OctoPlay aduce în prim planul 
utilizatorilor o modalitate de antrenare a 
componentei fonetico-fonologice din 
limbaj, reprezentată în joc prin 3 zone: 
sunete izolate, combinații de tip 
consoană-vocală, vocală-consoană și 
cuvinte.  

 
Fig. 1. Insula sunetelor -model aplicație 

Sunete izolate  
Acestea fac parte din inventarul sunetelor 
limbii române și cuprind 25 de vocale și 
consoane grupate pe diferite nivele de 
dificultate, dar și în funcție de 
mecanismul de articulare. Nu sunt 
abordate sunetele č (ce, ci) și ğ (ge, gi). 
Acestea urmând a fi incluse într-o 
variantă îmbunătățită a aplicației. 

Nivelurile existente în aplicație pot fi re-
configurate de către terapeut pentru a 
corespunde, cât mai bine nevoilor fiecărui 
copil în parte.  

Combinații de tip consoană-vocală și 
vocală-consoană 
Fiecare consoană formează silabe (directe 
și indirecte) cu fiecare din cele 7 vocale și 
fiecare silabă, astfel formată poate fi 
exersată cu ajutorul discului logopedic, 
reprezentat vizual în aplicație printr-o 
timonă interactivă care poate fi învârtită 
de copil. Aceste combinații au scopul 
pregătirii consolidării la nivel de cuvânt și 
a generalizării achiziției sunetelor la 
nivelul contextelor coarticulatorii. 

Cuvinte 
Silaba formată la pasul precedent se 
regăsește și în componența a 6 cuvinte, în 
cele trei poziții la nivel de cuvânt (inițială, 
mediană, finală). Pentru o parte dintre 
cuvinte există imagini sugestive care le 
însoțesc. Restul cuvintelor sunt 
prezentate fără imagini pentru a putea 
acoperi ambele tipuri de exerciții într-un 
singur loc. 

În total, jocul pune la dispoziție peste 
1500 de sunete, silabe și cuvinte ce pot fi 
exersate în diverse configurări pe care le 
poate face terapeutul.  
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Instrumente disponibile 
Model video și tehnica oglinzii transpuse în 
joc: 
Modelarea antrenării pronunției se face 
prin seturi cu trei repetiții pentru fiecare 
sunet, silabă sau cuvânt în parte. Pentru 
ca toate aceste zeci sau sute de repetări la 
care este supus copilul în timpul unei 
sesiuni de joc să îi mențină atenția și 
motivația, exercițiul folosește modele 
video pentru exemplificare și camera 
telefonului sau a tabletei ca o oglindă, 
pentru când vine rândul copilului să 
pronunțe. 

Modelul video și camera telefonului sau a 
tabletei folosită ca o oglindă îndeplinesc 
următoarele funcții:  

− sunt folosite ca mijloc de control al 
copilului și de autocontrol al acestuia;  

− acționează ca un autocorector;  
− pot fi tratate ca instrumente care 

susțin dezvoltarea abilităților de a 
imita a copiilor. 

Pentru a fi folosită adecvat aplicația, este 
important să se asume poziția corectă a 
corpului, în raport cu telefonul sau 
tableta, astfel încât copilul să poată 
observa modelul din video, dar, în același 
timp, să se poată observa pe sine, în 
momentul în care pronunță. De aceea 
este important ca terapeutul sau părintele 
să supravegheze îndeaproape aceste 
exerciții. 

 
Fig.2 Imagine demonstrativă din aplicație 

Recompense 
Angajarea în sarcină a copilului se face și 
prin utilizarea unui sistem de 
recompense.  

Adesea, în lucrul cu copiii cu tulburări de 
limbaj, recompensele sunt incomplet 
înțelese sau importanța lor este 
minimizată, fapt ce pune în pericol 
eficiența terapiei. Recompensarea 
pozitivă ar trebui să fie cel mai folosit 
principiu care să stea la baza terapiilor. În 
aplicația OctoPlay recompensa pozitivă se 
afișează atât după fiecare repetare a unui 
sunet, a unei silabe sau a unui cuvânt pe 
care copilul o face, cât și după efectuarea 
setului de trei repetiții și are rolul de a 
tine copilul mai mult timp în sarcină. 

Versiune de realitate virtuala 
Insula sunetelor poate fi jucată și într-un 
mod mai inedit și mai captivant, pentru 
că are și o versiune de realitate virtuală. 
Avantajul major este că în VR stimulii 
externi sunt eliminați și copilul rămâne 
mai mult în sarcină, concentrându-se pe 
exercițiile de pronuntie. 

Mai mult, nu e nevoie de echipamente 
sofisticate, e suficientă o pereche de 
ochelari de carton, gen google cardboard, 
care se găsește la preț modic în 
magazinele de profil. Odată ce se 
montează telefonul în cască, senzația este 
aceea a unui spațiu tridimensional, 
creând impresia de „ca și cum ai fi acolo”. 

Parcursul jocului este similar cu cel în 
versiunea 2D, cu mențiunea că unele 
elemente grafice au fost adaptate pentru 
decorul nou, pentru că acțiunea se 
petrece în camera copilului. Spațiul este 
amenajat special pentru reducerea 
elementelor care pot distrage atenția. 
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Fig.3 – Imagine demonstrativă aplicație 

Rapoarte automate de progres 
Aplicația generează automat rapoarte de 
progres pe baza cărora poți să 
personalizezi fișele de lucru. 

Pot fi analizate timpul petrecut în joc, 
repetările complete, rata de emisie, 
numărul de sunete, silabe și cuvinte, dar 
și care este gradul reușitei executării 
sarcinilor date, în funcție de sunete, astfel 
încât terapeutul să știe care dintre sunete 
trebuie exersate mai des. 

 
Fig.4 – Imagine demonstrativă aplicație 

 

Personalizare exerciții conform nevoilor 
copilului 
Tulburările de pronunție pot fi variate, 
având în vedere sunetele afectate. În 
funcţie de sunetul pronunţat distorsionat, 
înlocuit cu un alt sunet sau omis, copilul 
poate primi diagnosticul de: rotacism, 
atunci când are probleme de pronunţie a 
sunetului r, lambdacism pentru 
pronunţia deficitară a sunetului l, 
sigmatism (cel mai frecvent) pentru 
pronunţia deficitară a sunetelor s, ş, z, j, ţ, 
ğ, č.  

Pentru a putea acoperi nevoile fiecărui 
copil în parte, aplicația permite 
terapeuților să selecteze acele exerciții 
care vin în întâmpinarea acestor nevoi. 
Astfel terapeutul poate crea nivele în joc 
care să cuprindă anumite sunete, silabe și 
/ sau cuvinte. 

 
Fig.5 – Imagine demonstrativă aplicație 

 
Mediu colaborativ direct în aplicație 
Fiecare copil are asociat un grup de 
colaboratori, care pot fi părinți, bunici, 
terapeuți sau orice persoană care se 
implică în recuperare. În acest fel, 
terapeuții din mai multe zone de 
abordare pot să își coordoneze fișele de 
lucru, să monitorizeze activitățile de 
acasă și să ofere sfaturi utile părinților.  
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Fig.6 – Imagine demonstrativă aplicație 

Concluzii 
Aplicația OctoPlay îmbină sfaturile 
specialiștilor din domeniul logopedic cu 
tehnologia și vine în întâmpinarea 
nevoilor copiilor, a terapeuților și 
părinților prin structura exercițiilor 
personalizabile, mediul colaborativ și a 
instrumentelor incluse în aplicație 
(modelul video și tehnica oglinzii, 
versiunea de realitate virtuală, rapoartele 
automate de progres și posibilitatea de 
personalizare a exercițiilor conform 
nevoilor copilului). Toate acestea susțin 
sesiunile de terapie de la cabinet sau de 
acasă. 

Octoplay se poate descărca de aici: 

Android: 
https://play.google.com/store/apps/detail
s?id=com.craftingsoftware.OctoPlay  
iOS: 
https://apps.apple.com/md/app/octoplay
/id1561765408  
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