
Contactați-ne: asttlrromania@gmail.com  

 

European Speech and Language Therapy Association (ESLA) va sărbători Ziua europeană a terapiei 
tulburărilor de limbaj și de vorbire pe 6 martie 2022. Scopul acestui eveniment anual este acela de a crește 
gradul de conștientizare cu privire la tulburările de comunicare și de deglutiție, precum și rolul terapeuților 
de limbaj. Tema propusă pentru 2022 este Terapia vorbirii și a limbajului de-a lungul vieții. În această zi, 
terapeuții de limbaj din toată Europa se vor uni pentru a organiza ateliere, sesiuni de formare, discuții media 
și conferințe spre a face public modul în care terapia tulburărilor de limbajul și de vorbire și este esențială 
pentru toate grupele de vârstă.  

Norma Camilleri, Președintele ESLA, declara că prin această temă dorim să evidențiem faptul că terapia 
tulburărilor de limbaj și de vorbire poate fi eficientă pe toată durata vieții. „Dificultățile de comunicare și de 
deglutiție nu au nicio barieră de vârstă. Asemănător, profesia noastră nu poate avea o barieră de vârstă. Ne 
dorim ca orice persoană cu o tulburare de comunicare sau de deglutiție să fie conștientă de faptul că poate 
solicita ajutor de la un terapeut de limbaj/logoped la orice vârstă. Această temă va fi, de asemenea, subliniată 
în cadrul viitorului Congres  - ediția a XI-a, care va avea loc la Salzburg, Austria, în perioada 26-28 mai 2022. 
Acest congres va prezenta noi frontiere în terapia vorbirii și limbajului din toate aspectele practicii, cercetării 
și educației. Cu ocazia sărbătoririi din acest an a Zilei Europene a SLT, dorim să subliniem rolul pe care 
terapeuții de limbaj îl poate juca în calitatea vieții unui individ, în orice moment.” 

Terapia tulburărilor de limbajului și de vorbire (SLT) sau logopedia cum este ea cunoscută în România este o 
profesie relativ nouă, care a crescut rapid în dimensiune, amploare și reputație în ultimul secol. Practicienii 
terapiei de limbaj și vorbire lucrează cu persoane de toate vârstele care au dificultăți de comunicare și/sau 
de deglutiție dintr-o serie de cauze și afecțiuni. Ca disciplină științifică, este esențial să putem demonstra că 
toate aspectele practicii profesionale SLT sunt susținute de dovezi științifice solide, furnizate în cadrul 
serviciilor care au fost dezvoltate pentru a satisface nevoile și contextele respective ale populației. 

Cu acest prilej, pentru a marca Ziua Europeană a terapiei tulburărilor de limbaj și de vorbire, ASTTLR vă invită 
să participați la următoarele evenimente: 

1. Campania de Evaluare gratuită în cabinetele logopedice. Pentru a verifica disponibilitatea, accesați 
lista cabinetelor participante, accesând următorul link: https://cutt.ly/YAsPnAF  

Precizare: programările sunt  gestionate de cabinete/participanții la campanie.  

2. Webinar-ul ESLA organizat cu prilejul zilei SLT. Webinar-ul se va desfășura în data de 5 martie 2022, 
începând cu ora 9.30 CET, adică ora 10.30 ora României. Pot participa la acest eveniment membrii ESLA 
(membrii ASTTLR) și non membrii în limita locurilor disponibile.  

Pentru înscrieri accesați link-ul  https://www.eventbrite.com/e/264011183557  

ESLA - The European Speech and Language Therapy Association este o organizație care reprezintă profesia 
de logoped și terapia limbajului în Europa. În calitate de reprezentant al profesiei în Europa, ESLA sprijină 
interesele comune a treizeci și una de asociații, cu un total de peste 40.000 de membri din douăzeci și opt de 
țări. Prin acțiunile sale, ESLA își propune să crească vizibilitatea și gradul de conștientizare a terapiei 
tulburărilor de limbaj și vorbire/logopediei, prin promovarea activă a profesiei și protejarea standardelor 
profesionale și educaționale. 
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