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Editorial 

Carolina BODEA HAŢEGAN1,2 

Prima parte a a anului 2022 ne pune în 
situația de a ne confrunta cu vremuri 
sociale și economice tulburări, marcate de 
un război care a răscolit întreaga planetă. 
În sfera educației frământările se propagă 
și ele întrucât numărul cazurilor de 
îmbolnăvire cu noua tulpină COVID-19 au 
fost semnificative, dar mai ales ca urmare  
a faptului că mulți copii ai refugiaților din 
Ucraina au ajuns în școlile de la noi. Având 
în vedere această situație grea de fapte, 
domeniul educational, terapeutic 
continuă să aducă în prim plan preocupări 
foarte actuale, angrenate în specificul 
realității dure cu care ne confruntăm.  

Primul articol, cel care deschide acest 
număr al revistei, intitulat Relația dintre 
dezvoltarea motorie și achiziția limbajului 
în primul an de viață. Prevenție și 
intervenție timpurie este un articol ce a 
stat la baza unei semnificative lucrări 
prezentate în cadrul Conferinței Naționale 
cu Participare Internațională ”Terapia 
Tulburărilor de imbaj-Provocări 
Interdisciplinare”, organizată la nivelul 
ASTTLR și a Departamentului de 
Psihopedagogie specială, Facultate de 
Psihologie și Științe ale Educației, 
Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, 
în data de 26.02.2022. Este un material 
care subliniază importanța practicii 
logopedice de timpuriu îngemânată cu 
practica medicală, din sferă neurologică. 
Acest articol se completează foarte bine cu 
articolul următor din revistă, Rolul 
motricității în dezvoltarea limbajului la 
copiii cu TSA. 

Nevoia de lucru în echipă, în slujba 
copilului cu dizabilități este subliniată și la 
nivelul articolului cu numărul trei din 
acest număr al revistei Intervenţii 
interdisciplinare pentru dezvoltarea 
limbajului verbal la copiii cu dizabilităţi 
intelectuale.  

Articolul cu numărul patru cuprins în 
RRTTLC este un articol care potrivește 
foarte bine cu situația pe care o traversăm 
și ne subliniază capacitatea de adaptare a 
specialiștilor, atunci când vremurile o 
impun, tocmai pentru a veni în sprijinul 
celor aflați în nevoie. Articol este dedicat 
limbii semnelor și este elaborat de reputați 
specialiști în acest domeniul Ioana Tufar și 
Bogdan Anicescu -Interpretarea la 
distanță a  limbii semnelor române în 
context pandemic. 

Problematica dizabilității auditive este 
ilustrată la nivelul a încă două articole în 
acest număr al revistei, articole care 
suprind elemente interesante și de 
noutate în abordarea copilului cu 
dizabilitate auditivă: Impactul procesului 
coarticulator asupra inteligibilității 
vorbirii la elevii cu dizabilitate auditivă și 
Limba italiană pentru elevii cu dizabilităti 
auditive.  

Specificul terapiei limbajului în contextul 
dizabilității multiple este o altă temă 
abordată la nivelul celui de-al șaptelea 
articol cuprins în acest număr, un material 
care aduce în prim plan atât elementele 
ordonatoare ale demersului terapeutic, cât 
și soluții practice concrete. 

DOI:10.26744/rrttlc.2022.8.1.01 
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Penultimul articol din revistă oferă 
strategii cadrelor didactice și terapeuților 
pentru  a face față acestor vremuri tulburi 
și dificile pe care lumea, societatea, școala 
le traversează. 

În ideea temei propuse de ESLA pentru 
anul 2022 - celebrarea limbajului de-a 
lungul întregii vieții, ultimul articol al 
revistei surprinde particularitățile de 
limbaj contextualizate tulburării 
depresive, o problemă actuală a sănătății 
mintale.  

Rămânem cu speranța unor vremuri mai 
prietenose cu noi cu toți și vă invităm la o 
lectură de materiale de specialitate, 
elaborate de practicieni și specialiști în 
domeniul limbajului și al comunicării, cu 
știință și conștiința unor formatori puși în 
slujba celorlalți. 

Cluj-Napoca 28.03.2022 
 

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 
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Relația dintre dezvoltarea motorie și achiziția limbajului în primul an de viață. 
Prevenție și intervenție timpurie 

The relation between motor development and language acquisition during the first year of live. 
Prevention and Early Intervention 

Carolina BODEA-HATEGAN1, Laura MĂRGINEAN 2 

Abstract 

This article tries to establish the main common lines of motor and language development during the first year 
of life. The need to see this relation during the first year of life is of extreme importance mainly for preparing 
and delivering prevention programs as well as early intervention programs in both areas, in motor and in 
language areas. Concrete correlations between motor and language development are discussed, among these 
we can mention: the correlation between rhythmic arms movement and babbling development with a peak of 
manifestation around 28 weeks of life; the correlation between object displacement during play and the first 
spoken words, a correlation materialized around 12 months; the correlation between recognition gestures and 
verbal comprehension, a correlation developed during 9- 13 months of life. Signaling signs for directing parents` 
and therapists` attention are also listed, as well as short descriptions of the main diagnostic contexts in which 
the relation between motor and language development is to be underlined as a key point for diagnosis and 
intervention, even in early stages. 

Keywords: motor development, language development, early intervention, prevention, 
developmental coordination disorders, dyspraxia 
 

Aspecte introductive  

Prin acest articol încercăm să surprindem 
relația dintre dezvoltarea motorie și 
dezvoltarea limbajului, cu aplicații pentru 
primul an de viață. Sigur că această relație 
a fost mult studiată, ea este demonstrate 
în multe articole și material de 
specialitate, însă din realitatea practică, 
considerăm foarte important de avut în 
vedere această relație și la nivelul foarte 
mic de viață, cu scopul de a elabora 
programe de prevenție și intervenție 
timpurie atât în sfera dezvoltării motorii, 
cât și în sfera dezvoltării limbajului, dar și 
de a facilita diagnosticul de timpuri și 
chiar diagnosticul diferențial. 

Studii realizate în domeniu (ex. Libertus și 
Violi, 2016; D-Souza, D-Souza și Karmiloff-
Smith, 2017; Leonard, 2014)), evidențiază 

faptul că există o relație semnificativă între 
dezvoltarea motorie, achizițiile cognitive 
și dezvoltarea limbajului. Într-o sinteză de 
literatură, care a cuprins 43 de studii 
realizate pe copii cu dezvoltare tipică și 
copii cu tulburări din spectrul autist 
(TSA), tulburări specifice de dezvoltare a 
limbajului (TSDL) și tulburări specifice de 
dezvoltare motorie-dispraxii motorii 
(TSDM), Leonard și Hill (2014) au atras 
atenția asupra următoarelor aspecte: 
există o relație semnificativă între 
dobândirea abilităților motorii, limbaj, 
cogniție socială și interacțiune socială la 
copiii cu dezvoltare tipică și atipică. 

Pentru a înțelege mai bine această 
legătură, trebuie specificat faptul că 
dezvoltarea motorie și dezvoltarea 
limbajului nu sunt procese independente, 
ci există o relație complexă între acestea și 

DOI:10.26744/rrttlc.2022.8.1.02 
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restul achizițiilor psihice. De asemenea, 
trebuie subliniat că întârzierea în 
dezvoltarea motorie nu este obligatoriu 
asociată cu tulburări în sfera limbajului 
sau în alte arii cognitive. 

Mai jos sunt prezentate câteva date legate 
de dezvoltarea complexă a sistemului 
nervos, pentru a evidenția importanța 
depistării precoce a tulburărilor de 
dezvoltare și a necesității intervenției 
timpurii. 

Perioada intrauterină și până la vârsta de 5 
ani este considerată a fi cea mai 
importantă din punct de vedere a 
dezvoltării creierului și a transformărilor 
care au loc, atât fizice și mai ales 
psihologice. Este o etapă crucială de 
creștere și dezvoltare, deoarece 
experiențele din timpul acestei perioade 
influențează evoluția pe întreg parcursul 
vieții unui individ. 

Sistemul nervos începe să se formeze în 
săptămâna 3 de gestație, iar producția și 
migrarea neuronilor au loc începând cu 
luna a 2-a. Intrauterin, neuronii se 
formează la o rată mai mare de 250 000 pe 
minut astfel încât la momentul nașterii 
numărul acestora este de câteva miliarde. 
Această rată rapidă de creștere a creierului 
este însoțită de o rată lentă de maturare 
funcțională care se extinde la vârsta 
adultă.   

Creierul unui copil este un sfert din 
mărimea creierului adult la naștere și două 
treimi din dimensiunea creierului adult la 
vârsta de trei ani (Dekaban și Sadowsky, 
1978). În această perioadă există o explozie 
în formarea de noi neuroni și ramificarea 
lor pentru a forma sinapse (700 de sinapse 
noi sunt estimate să fie formate în fiecare 
secundă). Până la vârsta de 3 ani creierul 

uman are mai mulți neuroni și sinapse 
decât va avea în oricare altă etapă din 
viață. Ulterior, alte două procese de 
dezvoltare a creierului devin mai active: 
circuitele creierului asociate cu funcțiile 
specifice ale creierului tind să fie 
consolidate și reținute; în același timp 
conexiunile neuronale care sunt rareori 
activate sunt eliminate selectiv. 

Dezvoltarea creierului începe cu 
construcția celor mai simple circuite, 
vitale pentru supraviețuire, continuând 
apoi cu circuite mai complexe, care stau la 
baza funcționării adaptive (inteligente). 
Fiecare nouă abilitatea pe care copilul o 
dezvoltă este construită pe abilitățile care 
au apărut înainte. Căile senzoriale de bază, 
cum ar fi văzul și auzul, sunt primele care 
se dezvoltă, urmate de abilitățile 
lingvistice și funcțiile complexe cognitive 
(Tau și Peterson, 2010). 

Procesul de dezvoltare și maturizare a 
creierului poate fi perturbat oricând, 
începând din viața intrauterină, dar și 
postnatal, ceea ce poate determina apariția 
unor întârzieri în achizițiile motorii și 
cognitive. Pentru depistarea precoce a 
acestora este foarte importantă evaluarea 
copiilor cu risc, cât mai devreme posibil 
prin urmărirea etapelor de dezvoltare. 
Acestea cuprind un set de abilități 
funcționale sau sarcini specifice pe care 
majoritatea copiilor le pot face la o 
anumită vârstă. Medicul folosește repere 
pentru a verifica modul în care copilul se 
dezvoltă. Fiecare copil este unic, iar vârsta 
reală la care un copil atinge acel punct de 
reper poate varia. 
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Ipostaze de materializare a relației dintre 
dezvoltarea motorie și dezvoltarea 
limbajului în primul an de viață 
Relația dintre dezvoltarea motorie și 
dezvoltarea limbajului pe parcursul 
primului an de viață este ipostaziată de 
Iverson (2010) la nivelul  a trei asocieri: 

I. asocierea dintre mișcările ritmice ale 
brațelor și prezența gânguritului 

 

Fig. 1. Relația motor- limbaj- asocierea 
dintre mișcările ritmice ale brațelor și 

prezența gânguritului 

Această relație se materializează plenar la 
vârsta de 28 de săptămâni (între 6-7 luni). 
Mișcările ritmice ale brațelor apar cu 2-3 
săptămâni înainte de  a se porni 
gânguritul, lalația. Prin urmare am putea 
spune că mișcarea de la nivelul brațelor se 
extinde la nivelul cavității bucale și din 
mișcarea brațelor apare mișcarea 
aparatului fono-articulator care produce 
lalația. 

II. asocierea dintre mișcarea obiectelor în 
timpul jocului și apariția primelor cuvinte 

 

Fig. 2. Relația motor- limbaj- asocierea 
dintre mișcarea/ deplasarea obiectelor în 
timpul jocului și apariția primelor cuvinte 

Această asociere subliniază faptul că în 
activitatea de joc copilul începe să 
deplaseze obiectele, ceea ce îi facilitează 
oportunitatea și dorința de a se exprima 
verbal în relație cu obiectele manipulate. 
Această asociere se materializează în jurul 
vârstei de 1 an. 

III. asocierea dintre gesturile de 
recunoaștere a obiectelor și persoanelor și 
demonstrarea înțelegerii verbale 

Fig. 3. Relația motor- limbaj- asocierea 
gesturile de recunoaștere a obiectelor și 
persoanelor și demonstrarea înțelegerii 

verbale 

În intervalul 9 luni- 1 an și o lună copilul 
demonstrează recunoașterea obiectelor cu 
care este familiarizat, mai întâi încercând 
să imite acțiunea ce se poate realiza cu 
ajutorul acelui obiect, pentru ca mai apoi 
acțiunea să fie generalizată și spre alte 
obiecte care pot prelua funcția obiectului 
de la care se pornește extinderea utilizării. 
Astfel, copilul vede un telefon, îl duce la 
ureche, demonstrând recunoașterea 
funcționalității acestuia. Apoi, odată cu 
generalizarea, copilul își folosește o jucărie 
care are formă apropiată de cea a 
telefonului pentru a realiza acțiunea de a 
vorbi la telefon, în absența obiectului 
concret-telefon. 

Relația dintre dezvoltarea motorie și 
dezvoltarea limbajului  a fost nuanțată de 
Iossifova (2014), punctând: asocierea 

  primele 
cuvinte  

deplasarea 
obiectelor 
în timpul 

jocului 

  gânguritul  
mișcările 

ritmice ale 
brațelor 

  înțelegerea 
verbală  gesturile de 

recunoaștere 
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mișcărilor ritmice ale brațelor, poziția 
șezândă și apariția gânguritului (6-8 luni); 
asocierea dintre gesturile de recunoaștere 
și înțelegerea primelor cuvinte (8-12 luni); 

asocierea dintre gestul protodeclarativ, 
verticalizarea corpului și rostirea primului 
cuvânt (12 -16 luni). Cele trei relații sunt 
reprezentate în figura

 

PLAN 
LINGVISTIC

Lalaţie/
Gângurit

Înţelegerea
primelor 
cuvinte

Rostirea 
primului
cuvânt

PLAN MOTOR

Mişcări ritmice Gesturi de 
recunoaştere

Gestul
protodeclarativ

Fig. 4 Asocierea dezvoltării timpurii motorii, cu cea de natură lingvistică comunicațională 
(după Iossifova, 2014) 

Analizând perspectiva lui Iverson (2010) și 
Iossifova (2014) putem observa 
suprapunerile și în același timp nuanțările. 
Considerăm că cele două abordări se pot 
completa una pe cealaltă, întregind astfel 
abordarea relației dintre dezvoltarea 
motorie și dezvoltarea limbajului în 
intervalul primului an de viață. Rezumativ 
putem delimita următoare aspecte motorii 
ca fiind cu relevanță pentru dezvoltarea 
motorie în primul an de viață, aspecte pe 
care să le asociem cu reperele în 
dezvoltarea limbajului: 

 
Fig. 5 Principalele repere în dezvoltarea 

motorie și dezvoltarea limbajului în primul 
an de viață 
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3. Semnale de alarmă- indicatori ai unei 
dezvoltări motorii și lingvsitice deficitare în 
primul an de viață 

Pentru părinți, aparținători și pentru 
terapeuți listarea unor semne de alarmă, 
unor indicatori ai unei dezvoltări 
deficitare este extrem de importantă. 
Propunem ca aceste semne de alarmă să 
fie reunite, nu numai sub forma unor scale 
de dezvoltare, ci și sub forma unor 
materiale de informare pe care medicii de 
familie, pediatrii, neurologii, logopezii, 
psihologii să le poată pună la dispoziția 
părinților. 

Dintre aceste semne de alarmă 
menționăm: 

La 2 luni: nu are intenția de a ridica 
extremitatea cefalică dacă este tracționat 
de mâini sau dacă este pus pe abdomen; 
are tonus muscular scăzut (hipotonie) sau 
crescut (este rigid); dacă este suspendat 
vertical are tendința de încrucișare a 
membrelor inferioare; nu fixează cu 
privirea, nu urmărește, nu reacționează la 
stimuli auditivi; nu are grasping palmar 
(Reflexul palmar/prindere: apare atunci 
când examinatorul atinge cu degetul 
palma nou-născutului, acesta are tendinţa 
de a-şi închide mâna, prinzând degetul 
oferit. Acest reflex ar trebui să fie prezent 
până la vârsta de 6 luni, după care este 
înlocuit de mișcarea în vederea controlării 
voluntare a mâinii. Absența reflexului sau 
persistența reflexului după vârsta de 6 luni 
sunt indicatori ai tulburărilor 
neurodevelopmentale (Futagi, Toribe & 
Suzuki, 2012, Bodea Hațegan, 2016). 

La 3-4 luni: nu reușește să susțină capul; 
nu întinde mâna după obiecte; nu ține 
obiectele poziționate în palmă; mâinile 
sunt predominant închise în pumn și mai 

persistă policele cortical; există asimetrie 
în utilizarea membrelor superioare și în 
mișcările membrelor inferioare; reflexul 
MORO este încă prezent (Reflexul Moro: 
Este un reflex reper în dezvoltare, studiat 
și foarte abordat atunci când se 
delimitează specificul dezvoltării la vârsta 
mică. Acest reflex poate să nu fie prezent 
la copiii prematuri. Reflexul se antrenează 
la coborârea bruscă a copilului când se 
poate nota abducţia rapidă şi simetrică în 
sus a braţelor, palmele se deschid, urmat 
de adducţia rapidă şi simetrică a braţelor. 
Membrele inferioare sunt extinse şi apoi 
flectate. Acest reflex dispare la 4 luni. 
Elemente de diagnostic sunt atât 
persistența reflexului și după vârsta de 4 
luni, cât și apariția reflexului. Dacă 
persistă se poate ridica suspiciunea de 
pareză cerebrală şi dezvoltarea cognitivă 
deficitară. Acest reflex este mai puţin 
predictiv pentru leziuni cerebrale decât 
reflexul tonic cervical asimetric (Bodea 
Hațegan, 2016 apud Webb şi Adler, 2008); 
nu emite sunete. 

La 7-9 luni: nu realizează întoarceri; nu 
menține poziția șezândă cu sprijin; nu 
începe să se târască; pus pe abdomen nu se 
sprijină pe brațe; în ortostatism nu se 
sprijină pe membrele inferioare; la 9 luni 
nu stau în șezut fără sprijin; nu se întinde 
după obiecte, nu duce obiecte la gură; nu 
prinde obiecte în ambele mâini; nu 
vocalizează. 

La 10-12 luni: nu se deplasează prin târâre; 
nu pot menține ortostatism cu sprijin; 
după 12 luni nu se ridică în ortostatism cu 
sprijin; după 12 luni nu fac pași cu sprijin; 
se deplasează pe vârfuri; nu emite silabe 
duble; nu întoarce paginile cărților, nu 
introduce obiecte într-un recipient; nu 
încearcă să se hrănească singur; nu imită, 
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nu execută comenzi simple; nu răspunde 
la strigarea pe nume. 

Tulburarea de coordonare  motorie 
Conform ICD-10, p 137, categoria 
tulburărilor de dezvoltare psihologică 
(F80-F89) include tablouri 
simptomatologice cu (a) debut invariabil 
în perioada primei copilării sau copilăriei; 
(b) deficienta sau întârziere in dezvoltarea 
funcțiilor care sunt strâns legate de 
maturizarea biologică a sistemului nervos 
central; și (c) o evoluție stabilă fără 
remisiuni și recaderi. Domeniile în care 
afectarea se manifestă cu precădere sunt: 
domeniul dezvoltării motorii, a funcției 
vizuo-spațiale și domeniul limbajului. În 
această categorie sunt incluse:  

− F80 Tulburări de dezvoltare specifice 
privind vorbirea și limbajul; 

− F81 Tulburări specifice de dezvoltare 
privind abilitățile școlare; 

− F82 Tulburare de dezvoltare specifică a 
funcției motorii; 

− F83 Tulburări de dezvoltare specifice 
mixte; 

− F84 Tulburări de dezvoltare profunde 
(se include TSA); 

− F88 Alte tulburări de dezvoltare 
psihologică; 

− F89 Tulburare de dezvoltare, 
nespecificată. 

În practica medicală, în ceea ce privește 
tulburările de neurodezvoltare, în afară de 
tulburarea de spectru autist (TSA), cel mai 
frecvent se întâlnește asocierea între 
întârzierea în achizițiile motorii și a 
limbajului, în cadrul tulburării de 
coordonare motorie (așa numita dispraxie 
motorie) sau Developmental Coordination 
Disorders (DCD). În ICD 10, p. 140  este 
definită ca “Tulburare de dezvoltare 

specifică a funcției motorii - o tulburare în 
care trăsătura principală este o tulburare 
serioasă în dezvoltarea coordonării 
motorii care nu se explică în termenii 
dizabilității intelectuale sau vreunei 
tulburări neurologice dobândite sau 
congenitale specifice; cu toate acestea, o 
examinare clinică atentă, arată în cele mai 
multe cazuri, imaturități marcate de 
dezvoltare neurologică, de exemplu 
mișcări coreiforme ale membrelor fără 
suport sau sinchinezii de imitare și alte 
trăsături motorii asociate ca și semnele 
unei coordonări motorii ușor sau foarte 
afectată”. Această entitate pentru care de-
a lungul timpului s-au folosit mai mulți 
termeni (sindromul copilului 
neîndemânatic, sindromului copilului 
împiedicat, dispraxie motorie, debilitate 
motorie) este destul de frecvent trecută cu 
vederea de către specialiști. Studiile 
realizate de-a lungul timpului, 
semnificativ mai puține decât cele pentru 
TSA, au atras atenția că este o tulburare de 
dezvoltare neuro-motorie care afectează 
5-6% din copiii de vârstă școlară, iar 
asocierea cu întârzierea în dezvoltarea 
limbajului este în proporție de până la 70% 
(ex. Kirby și Sugden, 2007; Harris, 
Mikelson și Zwicker, 2015). Alte tulburări 
asociate sunt: tulburările cu deficit de 
atenţie/hiperactivitate la peste 50 %; 
tulburări specifice de învățare până la 30%; 
tulburare cu deficit de 
atenţie/hiperactivitate la peste 50 % etc. 
De asemenea, sunt studii puține 
referitoare la problemele care pot persista 
la vârsta adultă. Se pare că, copiii cu un 
astfel de diagnostic nu reușesc să 
depășească problemele ca și adulți. Printre 
acestea regăsim cel mai frecvent: anxietate 
și depresie, calitatea vieții scăzută, 
tulburare a funcțiilor executive precum și 
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persistența problemelor motorii (Harris, 
Mikelson și Zwicker, 2015).  

Tulburarea de coordonare motorie sau 
dispraxia motorie a fost amplu analizată 
atât din punct de vedere terminologic, 
conceptual, cât și din punctul de vedere al 
configurării tabloului simptomatologic în 
articolul scris de Trifu (2020). De 
asemenea, în acest articol pot fi 
identificate și o serie de aspecte care țin de 
procesul logopedic de evaluare și direcții 
specific de intervenție. 

Concluzii 
Terapeuții ar trebui să acorde o deosebită 
atenție legăturii între dezvoltarea motorie, 
achizițiile cognitive și dezvoltarea 
limbajului; este extrem de important să 
înțeleagă impactul tulburărilor precoce de 
dezvoltare motorie asupra abilităților 
sociale viitoare; relația complexă între 
dezvoltarea motorie și a abilităților 
cognitive este mai evidentă la copiii cu 
TSA, copiii cu tulburări specifice de 
dezvoltare a limbajului și copiii cu 
tulburare de coordonare motorie 
(dispraxii motorii); depistarea precoce a 
tulburărilor de dezvoltarea motorie și 
intervenția timpurie în aceste cazuri pot 
avea o contribuție importantă în 
dezvoltarea cognitivă și implicit a 
limbajului; o atenție deosebită trebuie 
acordată tulburării specifice de dezvoltare 
motorie, începând de la screening-ul 
precoce al întârzierilor în achizițiile 
motorii, la studiile care vizează beneficiile 
intervenției timpurii (multidisciplinare: 
kinetoterapie, terapie logopedică, 
psihologică etc.), precum și efectele pe 
termen lung ale acestor tablouri 
simptomatologice.  
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Rolul motricității în dezvoltarea limbajului la copiii cu TSA 
The role of motor skills in language development in children with ASD 

Ioana Mădălina ORIAN 1, Andreea Garofița BACIU 2 

Abstract 

Basic concepts related with speech and language and the psychomotor elements represent the basis for the 
development of oral language. In the case of children with autism spectrum disorder, the structure of the 
language has its peculiarities. Although it can be said that there is no characteristic feature of language and 
communication in the context of ASD, because each case has specific features and is unique, a picture of signs 
and symptoms can characterize and highlight the autism spectrum disorder. 

Recent studies highlight the direct link between fine, gross motor skills and the subsequent language 
development of the children with ASD. Through the analysis of several studies, this paper seeks to emphasize 
the importance of early intervention in Basic concepts related with speech and language (fine and gross motor 
skills, particularly), for the proper development of language and communication. 

Keywords: motor development, motor skills, autism spectrum disorders, specific language 
impairment, early intervention 

 

Introducere 
Termenul de TSA (Tulburare de Spectru 
Autist) se regăseşte în Manualul de 
Diagnostic şi Statistică a Tulburărilor 
Mentale (DSM-5) (APA, 2013) și este o 
tulburare de neurodezvoltare care 
afectează interacțiunile sociale ale 
persoanei diagnosticate, capacitatea de 
comunicare și se manifestă prin 
comportamente stereotipe și repetitive. 
Aceste manifestări apar din copilăria mică, 
nu se remit niciodată și se manifestă în 
toate situațiile de viață, în diferite grade. 

Comportamentele, interesele sau 
activitățile restrictive cu modele repetitive 
şi componente stereotipe, se pot manifesta 
în cel puțin două din următoarele arii în 
momentul evaluării sau de-a lungul 
timpului: mișcări motorii, folosirea de 
obiecte sau limbaj stereotip sau repetitiv 
(de exemplu: stereotipii motorii simple, 
aliniatul jucăriilor sau aruncatul 
obiectelor, ecolalia, utilizarea frazelor 

idiosincratice); ataşament excesiv la 
rutină, rezistenţă excesivă la schimbare, 
insistență ca lucrurile să se întâmple în 
același fel, modele ritualizate pentru 
comportamente verbale sau nonverbale 
(de exemplu reacții extreme la schimbări 
mici, dificultăți în situațiile de tranziție, 
modele rigide de gândire, formule de 
salut, nevoia de a urma aceeași rută sau de 
a mânca același lucru în fiecare zi); 
interese fixiste, înalt restrictive 
manifestate cu perseverenţă, o 
concentraţie maximă şi o intensitate 
anormală (de exemplu, atașament 
puternic sau preocupare față de un obiect 
neobișnuit); hiper sau hiporeactivitate la 
stimuli senzoriali sau interes neobişnuit 
pentru caracterul senzorial al mediului (de 
exemplu, aparent par indiferenți la durere 
sau temperatură, reacții nepotrivite la 
anumite sunete, texturi, mirositul sau 
atingerea în mod excesiv a obiectelor, 
fascinație pentru lumini și mișcare). 

DOI:10.26744/rrttlc.2022.8.1.03 
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Comunicarea și limbajul în TSA 
La baza comunicării se află limbajul, dar 
acesta nu există ca o entitate 
independentă, ci drept o componentă a 
unui sistem cu funcţie de comunicare 
(Trifu et. al., 2019). „Limbajul reprezintă 
un sistem de semne convenţional selectate 
astfel încât să asigure materializarea 
funcţiei de comunicare, de schimb 
informaţional” (Bodea Haţegan, C., 2016). 

Comunicarea presupune transferul 
interpersonal de informaţii şi este o 
activitate complexă cognitivă şi motrică, 
iar actul de comunicare poate fi exercitat 
în mod verbal (prin limbaj oral), în mod 
non-verbal (limbaj gestual) sau mixt (Trifu 
et. al., 2019). Comunicarea include partea 
semantică (înţelegerea sensului cuvintelor 
şi contextelor) şi partea pragmatică 
(utilizarea socială şi funcţională a 
limbajului). 

În TSA este nevoie să dezvoltăm 
comunicarea deoarece aceasta presupune 
dreptul copilului de a-şi satisface nevoile, 
de a fi ascultat şi înţeles, de a fi 
independent, îl ajută la structurarea 
sinelui şi a identităţii şi îi asigură accesul 
către funcţionalitate, către o viaţă de adult 
independentă. 

Comunicarea social-pragmatică deficitară 
este unul dintre simptomele frecvente în 
cadrul tulburării de spectru autist (TSA). 
Factorii determinanți ai sincopelor 
apărute la nivelul comunicării sunt 
deficitele de la nivelul limbajului receptiv 
și limbajului expresiv. 

Chiar dacă se poate spune că nu există o 
particularitate caracteristică a limbajului 
şi comunicării în contextul TSA deoarece 
fiecare caz prezintă specificităţi şi este 
unic, un tablou de semne şi simptome 

poate caracteriza şi pune în evidenţă 
tulburarea de spectru autist.  

Aşadar, în intervenţia terapeutică în cazul 
recuperării copilului cu TSA, e nevoie să se 
acţioneze concomitent pe partea de 
cogniţie (memorie, atenţie, raţionament, 
teoria minţii), partea de limbaj (receptiv, 
expresiv şi gestual) şi pe partea de 
comunicare (pragmatică, simbolică, 
receptivă şi expresivă). 

Ca particularităţi care susţin limbajul şi 
comunicarea, se poate aminti contactul 
vizual redus, lipsa coordonării privirii, 
expresiei faciale şi gesturilor cu sunetele. 
De asemenea, copilul cu TSA nu arată ceea 
ce îşi doreşte şi nu împărtăşeşte cu ceilalţi. 
Mulţi părinţi sesizează pierderea 
limbajului şi a abilităţilor sociale ale 
copilului, acesta fiind, de obicei, 
momentul în care se adresează unui 
specialist. În plus, copilul poate să nu 
spună niciun cuvânt până la vârsta de 16 
luni, să nu arate cu degetul până la 18 luni 
sau să nu combine două cuvinte cu sens 
până la vârsta de doi ani. 

Structura limbajului în TSA 
În intervenţia în sfera limbajului copilului 
cu tulburare de spectru autist, e nevoie de 
o abordare integrativă şi concomitentă a 
tuturor laturilor limbajului: latura 
fonetico-fonologică, latura morfologică, 
latura lexico-semantică, latura sintactică şi 
latura pragmatică. 

Latura fonetico-fonologică 
Unitatea structurală şi funcţională a 
componentei fonetico-fonologice a 
limbajului este fonemul sau sunetul 
vorbirii. Există foneme segmentale 
(vocalele şi consoanele) şi foneme 
suprasegmentale (accentul şi intonaţia) 
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(Bodea Haţegan, C., 2016). Pe lângă 
fonemele segmentale ale laturii fonetico-
fonologice a limbajului, în TSA, accentul şi 
intonaţia trebuie să fie abordate 
consecvent şi particular, deoarece 
utilizarea lor deficitară poate să 
influenţeze negativ nivelul inteligibilităţii 
vorbirii. Se subliniază astfel, valoarea 
pragmatic-comunicaţională, morfologică 
şi semantică a accentului. 

Autorii McCann & Peppé (McCann, J., 
Peppé, S., 2003) subliniază controlul 
deficitar al prozodiei ca particularitate a 
dezvoltării limbajului în TSA cu 
următoarele aspecte: volum prea ridicat 
sau prea scăzut; articulare deficitară a 
sunetelor; ritm prea lent sau prea alert; 
folosirea unor fraze fixe; vorbire 
monotonă, cântată sau nemodulată. 

Latura morfologică 
Morfemul este unitatea structurală şi 
funcţională a laturii morfologice a 
limbajului. Morfemul este caracterizat 
prin unitate de expresie (este alcătuit din 
foneme) şi unitate de conţinut (are 
semnificaţie cu valoare morfologică şi 
lexicală). Dintre categoriile morfologice 
care se pot investiga, în limba română, 
sunt: substantivul (număr, gen, articol), 
adjectivul (gen, număr, grade de 
comparaţie), verbul (diateză, timp, mod), 
adverbul, pronumele (persoană, număr, 
gen), numeralul, prepoziţiile (simple şi 
compuse), conjuncţiile, prefixele şi 
omografele. 

Ca particularităţi ale dezvoltării limbajului 
la copiii cu TSA, din această latură a 
limbajului, se poate spune că majoritatea 
copiilor cu TSA au anumite întârzieri în 
dezvoltarea limbajului (Eigsti et.al., 2011), 
30% din copiii cu TSA nu dezvoltă limbaj 

pe parcursul vieţii (Kasari et al., 2013), 
numărul de cuvinte este mai redus decât la 
copiii cu dezvoltare tipică (Fulton ML, 
D’Entremont B., 2013), utilizarea mai puţin 
frecventă a timpului trecut şi a întrebărilor 
în conversaţii. 

Lista cu material verbal pentru 
implementarea celor 50 de cuvinte 
propusă de Bodea Haţegan (Bodea 
Haţegan, C., 2016) este un material preţios 
care poate fi folosită pentru dezvoltarea 
limbajului copilului cu TSA, fiind 
construită în acord cu particularităţile 
diagnostice, de dezvoltare, de vârstă şi ale 
mediului din care provine copilul. 

Latura lexico-semantică 
Cuvântul este unitatea structurală şi 
funcţională a laturii lexico-semantice a 
limbajului. Lexemul are unitate de 
expresie, dar este şi purtător de 
semnificaţie lexicală. Ca particularitate a 
diagnosticului de TSA, copiii prezintă o 
complexitate mai redusă a vocabularului, 
comparativ cu cei cu dezvoltare tipică 
(Eisgti et al., 2007), iar în ceea ce priveşte 
limbajul receptiv, înţeleg un număr mai 
redus de cuvinte (Charman et al., 2003; 
Fulton ML, D’Entremont B., 2013). Copilul 
poate să repete sunete, cuvinte, fraze, 
poate crea cuvinte noi şi utilizează sensuri 
extrem de specifice pentru cuvinte, 
expresii. 

Latura sintactică 
Sintagma este unitatea structurală şi 
funcţională a laturii sintactice. Sintagma 
este legătura intermediară dintre cuvânt şi 
propoziţie. Evaluarea şi antrenarea 
componentei sintactice a limbajului se 
realizează atât la nivelul receptiv al 
limbajului, cât şi la nivelul expresiv al 
limbajului. Aşadar, pornind de la relaţia 
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cuvânt – sintagmă - propoziţie, în terapia 
logopedică formarea sintagmei este o 
etapă de sine stătătoare, premergătoare 
etapei de realizare a propoziţiei. 

Latura pragmatică 
Componenta pragmatică a limbajului este 
reprezentată de abilitatea de a utiliza 
funcţional limbajul. În contextul 
autismului, se cunoaşte faptul că, copiii 
sunt mai puţin pricepuţi în a construi 
propoziţii corect gramatical comparativ cu 
copiii cu dezvoltare tipică, iar limbajul 
prezintă anumite particularităţi: limbaj 
ecolalic, chestionarea repetitivă, limbaj 
repetitiv, vorbitul la persoana a III-a, 
utilizarea neologismelor, folosirea 
limbajului idiosincratic (care creşte odată 
cu dezvoltarea limbajului), utilizează 
limbajul specific unui domeniu, prezintă o 
incapacitate de adaptare a discursului şi o 
incapacitate de a înţelege umorul, ironia şi 
sensul implicit (Wittke et al., 2017). 

În TSA, limbajul vorbit apare cu întârziere 
sau lipseşte definitiv, fără a fi compensat 
de gesturi şi mimică; apare eşecul 
comunicării cu ceilalţi şi un eşec relativ în 
a iniţia sau întreţine o conversaţie; 
prezintă dificultăţi semantice şi 
conceptuale şi numeroase atipii la nivelul 
comunicării non-verbale (Rutter, M., & 
Schopler, E., 1987), există o dificultate de 
exprimare a dorinţelor, nevoilor şi 
dificultate de a cere ajutor. 

Cu toate că, de cele mai multe ori, în cazul 
diagnosticului de TSA, toate laturile 
limbajului sunt afectate în proporţii 
diferite, dintre toate laturile limbajului, 
componenta social-pragmatică este cea 
mai afectată şi cea care ridică cele mai 
multe provocări. 

 

Preachizițiile limbajului 
Preachizițiile limbajului și elementele de 
psihomotricitate sunt elementele pe baza 
cărora se formează limbajul oral. Dintre 
preachizițiile limbajului fac parte: abilități 
de procesare a informației, abilități de 
focalizare a atenției, abilități mnezice, 
schemă corporală, orientare spațio-
temporală, lateralitate, secvențialitate, 
procesări auditive, procesări fonologice, 
structuri senzorioperceptive (formă, 
culoare, mărime), ritm, motricitate fină și 
grosieră, respirație. În orice caz de 
tulburări ale limbajului și comunicării, e 
necesară evaluarea complexă și cu atenție 
a preachizițiilor limbajului (Bodea 
Hațegan, C., 2016). Dacă preachizițiile 
sunt dezvoltate deficitar, atunci e foarte 
probabil ca și limbajul să fie structurat în 
aceeași manieră. 

Așadar, motricitatea fină și grosieră sunt 
două dintre preachizițiile limbajului care 
se cer evaluate în cazul depistării unei 
tulburări de limbaj. Un instrument de 
evaluare care evaluează și aceste două 
aspecte este 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, denumiri, intraverbal, imitație 
motorie, motricitate fină, interacțiune 
socială, motricitate grosieră, structură 
lingvistică, abilități de grup și abilități 
academice timpurii). Acest instrument 
permite acoperirea acelor arii deficitare 
din repertoriul verbal al copilului, precum 
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și dezvoltarea unui plan detaliat, 
personalizat, bazat pe dezvoltarea 
limbajului și a independenței. (Orian, 
I.M., Baciu, A.G., 2021). 

În cadrul instrumentului de evaluare 
ABLLS-R, secțiunea motricitate grosieră 
cuprinde 30 de itemi, unde răspunsul se 
notează cu 0 - NU și cu 1 - DA. Printre cei 
30 de itemi evaluați regăsim: 

− Merge adecvat  
− Sare în față 
− Merge pe bârnă 
− Aruncă mingea 
− Prinde mingea 
− Sare în sac  
− Merge cu bicicleta etc. 

Același instrument de evaluare ABLLS-R 
cuprinde 28 de itemi care sunt destinați 
evaluării motricității fine. Ca și în cazul 
motricității grosiere, răspunsul la acești 
itemi este notat cu 0 - NU și cu 1 - DA. 
Printre itemi regăsim: 

1. Mâzgălește 
2. Transferă un obiect dintr-o mână în 

alta 
3. Dă paginile 
4. Pune mărgele pe șnur 
5. Pune cercuri pe o tijă 
6. Face pensa de scris 
7. Copiază cu acuratețe forme geometrice 

și pattern- uri   

Analiză de studii 
Dezvoltarea limbajului la copiii cu TSA 
este un proces complex. Intervenția 
timpurie în cazurile de TSA se realizează 
preponderent în sfera limbajului și 
comportamentală. Ne-a atras atenția 
preocuparea oamenilor de știință pentru 
legătura care există între dezvoltarea 
motricității fine și întârzierea în 

dezvoltarea limbajului la copiii cu TSA. Un 
studiu realizat în 2019 de către Vanessa H. 
Bal și colaboratorii săi (Bal, V.H. et. al, 
2019) pune în evidență faptul că terapeuții 
și părinții ar trebui să evalueze 
motricitatea fină la copiii cu TSA. Pornind 
de aici, pentru copiii care la 3 ani sunt 
nonverbali sau folosesc doar câte un 
cuvânt pentru a se exprima, se pot crea 
oportunități de dezvoltare a acestei 
abilități, care ajută semnificativ în 
dezvoltarea ulterioară a limbajului. Acest 
studiu evidențiază legătura directă care 
există între motricitatea fină și dezvoltarea 
limbajului astfel că, acei copii care 
prezintă o dezvoltare motrică fină 
defectuoasă au puține achiziții în ceea ce 
privește limbajul expresiv. Studiul a pus în 
evidență faptul că 69,6% dintre copiii care 
și-au îmbunătățit abilitățile motorii fine 
și-au depășit întârzierile de limbaj până la 
vârsta târzie a copilăriei sau la vârsta 
adultă tânără. 

Ținând cont de deficitele din sfera socială 
și a comunicării în cazul copiilor cu TSA, 
într-o cercetare care a analizat 43 de studii, 
autorii Hayley C. Leonard și Elisabeth L. 
Hill (Leonard, H.C., Hill, E.L., 2014) pun în 
evidență relația complexă și semnificativă 
care există între abilitățile motorii și 
dezvoltarea abilităților sociale, a 
limbajului și cogniției sociale. Lucrările 
analizate investighează relația dintre 
abilitățile motrice și sociale în cadrul 
tulburărilor din spectrul autist, tulburări 
de limbaj și de dezvoltare. Concluzia 
lucrării este aceea că legătura complexă 
dintre motricitate și limbaj, abilități 
sociale și cogniție socială necesită mai 
multă atenție din partea cercetătorilor și 
practicienilor, permițând dezvoltarea 
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unor metode de intervenție mai adecvate 
pentru categoriile vizate. 

Un studiu publicat în anul 2012, realizat de 
A.N. Bhat et. al, pornește de la analiza 
altor lucrări care au pus în evidență faptul 
că sunt prezente întârzieri motorii la 
sugarii care, ulterior, dezvoltă TSA. 
Studiul arată faptul că dezvoltarea motorie 
timpurie realizează o bază pentru actul 
ulterior al comunicării. Formele 
nonverbale de comunicare includ acte 
motorii fine, cum ar fi indicarea cu 
degetul, precum şi acte motorii grosiere, 
cum ar fi întoarcerea capului pentru a privi 
(Gernsbacher, M.A., et. al., 2008). Mai 
mult, dezvoltarea gestuală este strâns 
legată de dezvoltarea limbajului (Iverson, 
J., & Goldin-Meadow, S., 2005). Mişcările 
ritmice timpurii ale braţului sugarilor au 
părut că ajung la apogeu în aceeaşi 
perioadă cu lalaţiile (Iverson, J., & Fagan, 
M., 2004). Această relaţie, dintre mişcările 
timpurii ale braţelor şi debutul lalaţiei, a 
lipsit la unii sugari. Aceştia au dezvoltat 
mai târziu TSA (Iverson, J., Wozniak, R., 
2006). Sugarii, care mai târziu au fost 
diagnosticaţi cu TSA, aveau abilităţile 
motorii timpurii slab dezvoltate, iar mai 
târziu, acestea au fost corelate şi cu fluenţa 
lor verbală (Gernsbacher, M.A., et. al., 
2008). 

Concluzii 
În urma analizei studiilor prezentate, o 
primă concluzie care se desprinde e aceea 
că motricitatea fină şi grosieră sunt 
preachiziţii cu o pondere considerabilă în 
dezvoltarea ulterioară a limbajului. În 
cazul autismului, intervenţia timpurie pe 
partea de limbaj şi motrică poate face 
diferenţa în ceea ce priveşte dezvoltarea 
ulterioară a copilului. Studiile scot în 
evidenţă faptul că la copiii mici cu 

dificultăţi motorii există tendinţa de a 
rămâne nonverbali sau de a prezenta 
deficienţe în aria limbajului expresiv, 
aceste deficienţe fiind secundare 
deficitelor oral-motorii (Bharathi, G., et. 
al., 2019). 

În cazul copiilor cu TSA, limbajul receptiv 
a fost corelat cu abilităţile motorii fine şi 
grosiere şi, atât limbajul receptiv cât şi cel 
expresiv au fost corelate cu abilităţile 
motorii fine şi orale. Aşadar, multe 
persoane cu autism se confruntă cu 
dificultăţi motorii semnificative 
(Belmonte et. al., 2013). Deficitele 
înregistrate sunt în aria abilităţilor motorii 
grosiere, fine şi orale, chiar dacă acestea au 
fost prezente, într-o formă mai subtilă, în 
contextul unor simptome cognitive mult 
mai evidente, la vârste mici. Deficitele 
motorii nu au primit aceeaşi importanţă, 
aşa cum s-a întâmplat în cazul 
problemelor senzoriale, în ultimul timp. 
Abilităţile motorii merită evaluate la toţi 
copiii cu autism, indiferent dacă acestea 
sunt evidente sau nu. 

Abilităţile motorii fine şi grosiere ale 
copiilor mici diagnosticaţi cu TSA sunt 
întârziate, ca dezvoltare, şi devin progresiv 
mai întârziate atunci când nu sunt 
cuprinse în planurile de intervenţie. 
Abilităţile motorii şi activitatea fizică sunt 
adesea neglijate (Rosenbaum, D.A., 2005). 
Pentru a preveni scăderea abilităţilor 
motrice, care pot conduce la izolarea de 
interacţiunile sociale, motricitatea 
grosieră şi fină ar trebui incluse în 
evaluările, programele şi planurile de 
intervenţie timpurii, pentru copiii cu TSA. 
visători! 
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Intervenţii interdisciplinare pentru dezvoltarea limbajului verbal la copiii cu 
dizabilităţi intelectuale 

Interdisciplinary interventions for developing verbal language in children with intellectual 
disabilities 

Oana PREDA 1 

Abstract 

This study offers an interdisciplinary approach to the development of verbal language and of learning strategies 
in the case of children with intellectual disabilities, especially Down syndrome and Williams syndrome. Based 
on the socio-constructivist theory, on differential pedagogy and on the mediated learning model, it was 
concluded that effective language development relies on early intervention stimulations, employing cognitive 
methods and personalized educational programs. 

Keywords: intellectual disabilities, verbal language, early intervention, early stimulation, 
cognitive education.

 

Intervenţia timpurie şi educaţia sistematică 
pentru achiziţia şi dezvoltarea limbajului 
verbal 
În pofida faptului că la copiii cu dizabilităţi 
intelectuale limbajul se dezvoltă mai lent, 
rămânând mai puţin funcţional, în general 
el urmează aceleaşi etape ca şi la valizi, 
ceea ce ghidează obiectivele intervenţiilor 
psihopedagogice şi logopedice.  

Intervenţiile pentru stimularea şi 
dezvoltarea limbajului la copiii cu 
dizabilităţi intelectuale trebuie să se 
bazeze pe câteva principii generale, 
sintetizate în tabelul 1.  

Fără a pierde din vedere necesitatea 
integrării funcţionale a diferitelor 
componente ale sistemului limbajului 
verbal, pentru sporirea eficienţei 
intervenţiilor educative şi reeducative 
trebuie să se lucreze separat pentru 
capacitatea de discriminare auditivă şi 
pentru componentele: articulatorie, 
lexicală, morfo-sintactică, pragmatică şi 
discursivă.  

Tabelul 1. Principii de intervenţie pentru 
dezvoltarea limbajului la copiii cu 

dizabilităţi cognitive (adaptat după 
Rondal, 2001, p. 125).  

1. Principiul perspectivei dezvoltării şi 
cunoaşterii particularităţilor specifice vârstei 
2. Pricipiul componenţialităţii limbajului 
3. Principiul variabilităţii sindromice  
4. Principiul variabilităţii individuale 
5. Principiul intervenţiei timpurii  

În primul rând avem în vedere faptul că 
există perioade de vârstă sensibile pentru 
dezvoltarea articulatorie şi gramaticală. În 
al doilea rând trebuie să luăm în 
considerare faptul că alte componente ale 
limbajului (semantica, pragmatica şi 
nivelul discursiv) nu sunt supuse unei 
asemenea periodicităţi.  Aceasta nu 
înseamnă că în cazul copiilor cu 
dizabilităţi intelectuale nu trebuie 
intervenit de timpuriu şi sistematic pentru 
stimularea şi dezvoltarea componentelor 
şi funcţiilor limbajului, inclusiv până la 
vârsta adultă.  

DOI:10.26744/rrttlc.2022.8.1.04 
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Sintetizând ideile susţinute de Rondal 
(2001, p.126), în cele ce urmează 
menţionăm câteva demersuri logopedice 
şi psihopedagogice de intervenţie şi 
educaţie timpurie pentru achiziţia, 
stimularea şi dezvoltarea limbajului 
verbal. 

a) Evaluarea prin teste screening, în 
primul an de viaţă, a capacităţilor auditive 
şi vizuale ale copiilor cu dizabilităţi 
intelectuale.  

b) În primii ani de viaţă ai copilului se vor 
evalua eventualele disfuncţii oro-faciale şi 
se va interveni pentru reducerea acestora 
sau pentru înlăturarea lor. 

c) Se va proceda la antrenarea 
competenţei articulatorii. Acest 
antrenament răspunde unei logici fonetice 
şi de dezvoltare, care trebuie respectate. 
Este o muncă minuţioasă, care cere multă 
răbdare şi atenţie din partea copilului şi a 
educatorului, a psihomotricianului, a 
logopedului, care vor apela la exerciţii-joc, 
în şedinţe scurte. Se va insista pe 
corectarea pronunţiei şi educarea vorbirii, 
fără a pierde din vedere dimensiunea 
semnificaţiei producţiilor verbale. Este 
important ca şi părinţii, în cunoştinţă de 
cauză, să sprijine aceste demersuri, 
realizând la domiciliu împreună cu copilul 
exerciţiile recomandate de logoped.  

d) Exersarea abilităţilor prelingvistice 
printr-o serie de exerciţii adecvate, sub 
formă de joc. Aceste exerciţii vizează: 
ameliorarea funcţionării senzoriale şi a 
capacităţilor de discriminare auditivă şi 
vizuală; stimularea gânguritului şi 
orientarea spre caracteristicile fonetice ale 
limbii materne; dezvoltarea comunicării 
verbale.  

e) În timpul primelor de 20 de luni de viaţă 
se vor pune bazele prelingvistice ale 
viitoarei dezvoltări a limbajului, pentru a 
favoriza – începând de la 12- 15 luni – 
primele achiziţii lexicale. Înainte de vârsta 
de 20 luni, la copiii cu dizabilităţi 
intelectuale moderate şi severe nu este util 
să se intervină cu un antrenament morfo-
sintactic sistematic.  

f) Atunci când copilul cu dizabilitate 
intelectuală are un repertoriu lexical de 
cincizeci de cuvinte, se va proceda la 
antrenarea producţiilor verbale de două şi 
apoi de mai multe cuvinte, iar pe această 
bază, gradual, se va antrena şi exprimarea 
gramaticală. Se va insista pe rolul 
funcţional al unor cuvinte şi pe 
semnificaţia elementelor verbale utilizate. 

g) Spre 18-20 luni se va proceda la 
antrenamentul lexical propriu-zis. Pentru 
a fi eficace, antrenamentul lingvistic 
trebuie să răspundă câtorva caracteristici: 
referinţe şi obiective clare, progresivitate, 
funcţionalitate. Totodată trebuie să se 
respecte dimensiunile cardinale ale 
organizării lexicale a limbajului: categorii 
conceptuale, ierarhii lingvistice, structuri 
semantice. 

h) Se va favoriza înţelegerea şi producerea 
diferitelor tipuri pragmatice ale frazei, 
astfel încât să se permită copilului cu  
deficienţă mintală să înţeleagă şi să 
producă ordine verbale, întrebări, expresii 
declarative, fie în modalitate afirmativă, 
fie negativă.  

i) La copiii care au dizabilitate intelectuală 
uşoară sau moderată,  în raport cu 
potenţialităţile lor verbale, se va merge 
mai departe cu antrenamentul lingvistic, 
abordându-se structuri gramaticale mai 
complexe. Printre acestea, pentru 
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utilitatea lor comunicativă, se vor exersa 
principalele forme lingvistice de 
subordonare (de exemplu, propoziţii 
subordonate circumstanţiale de cauză şi 
de timp). Aceste tipuri de enunţuri 
gramaticale permit o exprimare mai 
rafinată a unei serii de nuanţe semantice. 

j) Un alt obiectiv al educaţiei lingvistice 
rezidă în dezvoltarea capacităţii de 
organizare a discursului verbal, în special 
a naraţiunilor realizate de copiii şi  de 
tinerii cu dizabilităţi intelectuale. Se va 
insista pe coeziunea discursivă, atât de 
necesară în situaţiile de comunicare 
socială. Se vor utiliza diferite metode şi  
tehnici pedagogice: jocul de rol, activităţi 
încadrate în diferite situaţii sociale etc. 
Deci, copiii şi tinerii cu dizabilităţi 
intelectuale vor fi antrenaţi pentru 
comunicarea verbală în diverse contexte 
sociale.  

Aceste principii, obiective şi cerinţe 
psihopedagogice au fost confirmate şi de 
alţi cercetători, precum Nader-Grosbois 
(2006), care demonstrează utilitatea şi 
eficienţa unei educaţii timpurii 
psihomotorii, cognitive, lingvistice şi 
comunicative începând din primele luni 
de viaţă ale copilului.  

Caracteristici ale limbajului verbal şi ale 
subfuncţionării cognitive la copiii cu 
sindrom Down şi cu sindrom Williams 
La copiii cu sindrom Down se constată  o 
întârziere de aproximativ un an în apariţia 
primelor cuvinte, care nu survin înainte de 
20 – 24 de luni. Producţiile verbale cu 
semnificaţie reprezintă  circa 13 %  din 
producţiile verbale ale unui copil normal 
de 14 luni, şi numai 2 % la copilul cu 
trisomie 21 vârsta de 21 de luni (Miller, 
1987).  

Dezvoltarea vocabularului este mult mai 
lentă  datorită dificultăţilor pe care copiii 
cu sindrom Down le au în a sesiza relaţiile 
dintre cuvinte şi referenţii lor, aceasta 
fiind, de fapt, o caracteristică a tuturor 
copiilor cu deficienţe mintale. La unii copii 
cu sindrom Down funcţionalitatea 
limbajului oral rămâne deficitară, căci 
unele sunete nu pot fi emise corect de 
aceşti copii, chiar şi în condiţiile unei 
terapii logopedice personalizate (Preda, 
2004).  

Rondal (2001) arată că în privinţa vorbirii, 
la copiii cu sindrom Down există 
dificultăţi specifice în 
organizarea/reglarea activităţii 
respiratorii,  necesară pentru producerea 
sunetelor şi a discursului verbal. Acestea 
sunt o consecinţă a hipotoniei muşchilor 
care controlează funcţia respiratorie. De 
asemenea, se constată particularităţi ale 
vocii, caracterizată printr-un timbru 
monoton, uneori gutural. Dar menţionăm 
faptul că există o mare variabilitate a 
acestor caracteristici, de la un copil la 
altul. Capacităţile auditive adesea 
inferioare normei (anumite pierderi de 
auz mergând de la 40% până la 70%) pot 
să contribuie la apariţia dificultăţilor în 
achiziţia limbajului verbal. Aceasta 
implică o evaluare psihopedagogică 
timpurie care să ducă la intervenţii 
terapeutice individualizate eficiente.  

Dificultăţile articulatorii sunt foarte 
frecvente şi vizează circa 75 % dintre copiii 
cu sindrom Down. Tulburările de 
pronunţie se întâlnesc mai ales  la 
consoane şi în primul rând la consoanele 
constrictive (f, v, j, s, z, l, r) care apar mai 
târziu şi în condiţiile dezvoltării normale. 
Frecvenţa simptomelor bâlbâielii este şi ea 
importantă, întâlnindu-se la circa 30-45 % 
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din cazurile de trisomie 21. Dezvoltarea 
fonologică a copiilor cu trisomie 21 este 
întârziată şi incompletă, dar în esenţă 
această dezvoltare este de acelaşi tip cu 
cea a copiilor normali (Smith,  Oller, 1981).  

În evaluarea dezvoltării lexicului, dacă se 
compară copiii normali cu cei cu trisomie 
21, luând în considerare o variabilă 
importantă, respectiv vârsta mintală egală, 
se constată că achiziţiile pe plan lexical 
sunt aproape identice. Structura 
semantică de bază este sensibil 
echivalentă la cele două categorii de copii 
la nivelul dezvoltării lingvistice, estimată 
pe baza lungimii medii a producţiilor 
verbale (LMPV), dar dezvoltarea este mai 
lentă. Evaluarea înţelegerii limbajului 
pune în evidenţă dificultăţi la  toate 
formele gramaticale complexe, astfel încât 
se constată utilizarea unui limbaj mai 
simplu pe plan sintactic. De asemenea, s-
au constatat dificultăţi în categorizarea 
conceptuală şi în codajul simbolic al 
informaţiei perceptive, aceste disfuncţii 
evidenţiindu-se în strategiile neadecvate 
pe care copilul le pune în lucru pentru a da 
un răspuns corect (Nader-Grosbois, 2006; 
Hathazi, Roşan (2015).  

La copiii cu sindrom Williams, care 
prezintă o dizabilitate intelectuală uşoară 
sau moderată, s-a evidenţiat faptul că au 
competenţe surprinzătoare pe plan 
lingvistic, în raport cu ceea ce ne-am putea 
aştepta ţinând sema de dizabilitatea 
intelectuală.  

Astfel, abiltăţile gramaticale morfologice  
(utilizarea cuvintelor auxiliare şi a 
pronumelor) şi sintaxice (fraze la diateza 
pasivă) nu le pun probleme deosebite 
copiilor cu sindrom Williams, spre 
deosebire de copiii cu sindrom Down. 
Aceşti copii utilizează corect indicii 

paralingvistici ai discursului verbal 
(mimică, intonaţie) pentru a menţine 
interesul interlocutorului.  

Unii autori se întreabă dacă într-adevăr 
formulările lingvistice relativ complexe ale 
acestor copii corespund unei competenţe 
verbale reale sau dacă ele nu cumva 
evidenţiază mai mult o repetiţie automată 
a cuvintelor sau a frazelor pe care, de fapt,  
nu le înţeleg întotdeauna. 

Mai mulţi cercetători (Thibaut, Rondal,  
Kaens,1995)  atrag atenţia asupra 
caracterului eterogen al grupului de copii 
cu sindrom Down şi cu sindrom Williams, 
a heterocroniei manifestate în dezvoltarea 
acestor copii, precum şi a mediului lor 
lingvistic familial. S-a constatat că  
mamele copiilor cu sindrom Down 
utilizează în convorbirile cu aceştia un 
limbaj simplu, mai puţin complex din 
punct de vedere semantic şi sintaxic, decât 
cel utilizat de mamele copiilor valizi.  

Limbajul utilizat de mamele cu copii care 
au sindromul Down sau sindromul 
Williams este centrat predominant pe un 
control verbal direct al copilului, utilizând 
frecvent imperativele. În schimburile 
verbale cu aceşti copii, mamele dau foarte 
rar ocazia copilului de a avea iniţiativa în 
convorbiri. Preocupate de ideea adaptării 
limbajului lor la nivelul de dezvoltare al 
copilului şi încercând să normalizeze 
relaţia verbală cu acesta, mamele introduc 
diferite comentarii şi  răspunsuri, 
neglijând dorinţa copiilor de a iniţia ei 
convorbirile (Rondal, 2001; Nader-
Grosbois, 2006). Desigur,  aceste 
constatări  trebuie privite sub unghi 
statistic, deoarece nu pot fi generalizate.   
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Aplicaţii ale programelor educative 
personalizate în intervenţia timpurie pentru 
dezvoltarea limbajului 
Datele referitoare la copiii cu dizabilităţi 
intelectuale în privinţa implicării în 
activităţile de învăţare, pentru atingerea 
obiectivelor instructiv-educative şi 
corective, subliniază necesitatea 
învăţământului diferenţiat, pornind de la 
un curriculum adaptat şi individualizat, 
reflectat în programele personalizate. 
Programele de intervenţie timpurie sunt 
concepute pe baza teoriilor actuale 
referitoare la plasticitatea cerebrală şi la 
interacţiunile înnăscut - dobândit (Roşan, 
Bălaş Baconschi, 2015, p. 118). Prin  
demersurile psihopedagogice se 
urmăreşte activizarea autenticului 
potenţial psihic al fiecărui copil şi 
dezvoltarea motivaţiei  (Paour,1991). 

Pe baza evaluărilor psihologice şi 
psihopedagogice, se vor aplica Programe 
Educative Personalizate (PEP), adaptate 
nevoilor şi potenţialităţilor reale ale 
fiecărui copil, utilizânu-se Programa 
activităţilor de educaţie senzorială şi 
cognitivă, elaborată sub egida 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Tineretului (2008), ca suport metodic,  aşa 

cum rezultă din  tabelele prezentate mai 
jos. 

Tabelul 2.  Obiective destinate dezvoltării 
limbajului receptiv şi expresiv 

Obiective 
cadru 

Obiective operaţionale 
 şi exerciţii-joc adiacente 

Limbaj 
receptiv: 
învăţarea 
instrucţiunilor 
simple 

-stai jos, ridică-te, 
-arată: masa uşa,etc 
-pune telefonul, cana,etc 
-deschide uşa, cartea, 
dulapul, cutia; 
-prinde/adu creionul ;  
-adună jucăriile 
-dă mâncare păpuşii. 

Limbaj 
expresiv 

-emitere de onomatopee, 
jocuri de emitere verbală 
spontană sau pe bază de 
imitaţie; 
- pronunţarea de silabe; 
- pronunţarea  unor  
cuvinte; 
-denumirea unor  obiecte 
uzuale, prin cuvinte mono- 
sau bisilabice etc. 
- despărţirea cuvintelor în 
silabe; 
- răspuns la întrebări; 
- completarea unor 
propoziţii; 
- alcătuirea de propoziţii cu 
cuvinte date;  
-  povestiri după imagini. 

Tabelul 3. Exerciţii  şi  jocuri destinate dezvoltării limbajului verbal 
 Denumirea exerciţiului /jocului/ : solicitarea 

adresată copilului. 
Materiale necesare 

1 Alege şi denumeşte 
Aşează la fel (ordinea de prezentare) 
Spune ce lipseşte 
Spune ce am adăugat la seria de jucării 

Seturi de obiecte(jucării)în număr variabil 3-8 
sau imagini; 
Paravan(carton,cutie,pânză); 
Jucării de adăugat. 

2 Potriveşte: 
 -asociere logică 
-animale, plante, legume, fructe 
-animal-hrană, animal-adăpost 
-ordinea obiectelor la îmbrăcat 
-evenimente specifice       anotimpului…. 

Obiecte care pot fi grupate după anumite 
criterii: 
jucării: pieptene, oglindă; 
lingură, furculiţă, farfurie; 
creion, caiet,  hârtie; 
mănuşi, fular; pat, pernă ; 
 săpun, prosop ; 
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capac, oală etc 

3 Grupează /Aşează la locul potrivit / 
Completează seria /Ce se potriveşte lângă…/ 
Cum se numesc toate împreună? 
Spune mai departe: completare serii. 

Obiecte/imagini reprezentând 
animale, vesela păpuşii, mobilier, legume, 
fructe, păsări, flori, mijloace de transport,etc. 

4 Caută ce NU se potriveşte pentru gruparea 
formată 

Obiecte /jucării dintr-o categorie;elementul 
neadecvat categoriei; 
Variantă cu imagini; 
Variantă cu cuvinte. 

5 Formează perechi din jucăriile care sunt la fel. 
Caută ce nu este la fel şi spune de ce. 
Caută obiectele care seamănă. 

Obiecte/jucării/imagini perechi sau identice; 
alte elemente care să facă alegerea mai dificilă 
prin asemănare; 

6 Spune la ce folosesc:creionul, lingura, dulapul, 
masa, mărul, pâinea, acul, foarfeca, săpunul, 
prosopul, oala, polonicul, pixul, hârtia, aţa, 
lipiciul, îngheţata, masa, fotoliul, patul, ciorapii 
etc. 

In funcţie de nivelul grupei: obiecte, imagini 
sau lista de cuvinte. 

7
. 

Spune de ce am nevoie dacă vreau să: calc, cos, 
mănânc, mă spăl, mă îmbrac, colorez, ascult 
muzică, plec în excursie etc. 
Ce obiecte folosim /ce NU folosim : în bucătărie, 
baie, grădină,dormitor; 
Spune cine şi ce face -MESERII; 
Propoziţii după imagini. 

Imagini cu acţiuni /obiecte/jucării; 
 Imagini/jucării-unelte; 
Liste de cuvinte cu serii de două-trei + 
cuvântul nepotrivit (intercalat,prezentat in 
poziţii diferite). 
Joc puzzle cu meserii. 

8
. 

Să spunem ceva despre:  masă, balon, uşă, casă, 
scară,  pantof (alcătuire de propoziţii cu însuşiri, 
aspect, materialul din care este confecţionat, 
utilitate); 
Completează propoziţia…..Asociere logică.  

După caz : obiecte, imagini, liste de cuvinte. 

9
. 

Ghici la ce m-am gândit: se spune doar 
începutul cuvântului, prima silabă sau sunetul 
iniţial. 
Repetă corect: serii de 3-5 cuvinte, propoziţii 
simple, apoi dezvoltate. 

Jucării/ imagini,la început să fie diferite 
silabele de început, apoi mai multe obiecte ale 
căror silabe iniţiale să coincidă. 

Intervenţiile psihopedagogice şi 
logopedice vizează creşterea frecvenţei 
vocalizărilor sociale, accentuarea învăţării 
abilităţilor de comunicare, a 
componentelor  lexicale şi sintactice ale 
comportamentului verbal, atrăgând 

atenţia copilului asupra relaţiilor dintre 
persoane, a raporturilor între persoane şi 
obiectele din mediul înconjurător, 
stimulând şi antrenând copilul pentru a 
produce diferite  combinaţii de cuvinte, în 
propoziţii şi fraze mai întâi simple, apoi 
din ce în ce mai complícate (Tabelul IV). 
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Tabelul 4. - Obiective  vizând dezvoltarea abilităţilor verbale în comunicare 
Obiective Abilităţi verbale Data Observaţii 

Interacţiuni 
verbale  

Elevul se exprimă adecvat, comprehensibil şi 
răspunde prin fraze scurte şi expresii simple 
la întrebările puse  

  

Respectarea 
regulior de 
comunicare 
convenite 

- Copilul respectă ordinea de luare a 
cuvântului, îi ascultă atent pe alţii şi ţine 
seama de ideile sau propunerile lor.  
- Ia cuvântul şi reacţionează la incitaţiile 
interlocutorilor şi respectă regulile de 
politeţe (nu îi întrerupe pe alţii) 

  

Respectarea formei 
de comunicare prin 
activarea 
cunoştinţelor 
lexicale, 
gramaticale şi 
fonologice 

Pentru a se exprima liber, copilul utilizează 
un repertoriu elementar de cuvinte, expresii, 
structuri sintactice şi formulări memorate. 

  

În cazul copiilor cu dizabilităţi 
intelectuale, intervenţiile educative 
pentru dezvoltarea limbajului verbal 
trebuie desfăşurate prin munca în echipă 
multidisciplinară (psiholog, profesor 
psihopedagog, logoped, psihomotrician), 
care  vizează zona proximei dezvoltări a 
copilului, ţinând seama de coeficientul de 
educabilitate şi nu doar de IQ obţinut cu 
testele clasice de inteligenţă.  

Părinţii vor prelungi la domiciliu şi vor 
amplifica antrenamentul verbal realizat de 
logopezi şi de psihopedagogi.  

În activităţile corective şi formative, 
pentru dezvoltatrea limbajului verbal 
trebuie să se ţină seama de diferenţele 
individuale care există în cadrul diferitelor 
sindroame şi la copiii cu acelaşi nivel 
scăzut al inteligenţei. 
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Interpretarea la distanță a  limbii semnelor române în context pandemic 
Remote interpreting of Romanian Sign Language in the pandemic context 

Ioana TUFAR1 , Bogdan ANICESCU2 

Abstract 

Taking into consideration the current context, Sign Language remote interpreting is a topic often 
encountered in accessibility for Deaf people. Our study explores the aspects of remote Sign Language 
interpreting in Romania during the Covid-19 pandemic. After a short theoretic framework about remote 
interpreting and particularities in the context of using Sign Language, we resume the findings of our 
investigation in which we used survey data from 39 Romanian Sign Language Interpreters active in the 
pandemic context. We emphasize advantages and disadvantages of this variant of Sign Language 
interpreting and in the end, we share some findings and recommendations from the field practice. 

Keywords: remote interpreting, Sign Language, interpreter experiences, LSR-Romanian Sign 
Language, Covid-19 
 

Introducere 
Interpretarea limbii semnelor este un 
subiect des întâlnit în prezent din cauza 
cerințelor crescânde ale societății de a 
oferi șanse egale și accesibilitate 
persoanelor surde în contextul 
recunoașterii oficiale a limbii semnelor. 
Indiferent de cadrul în care are loc 
interpretarea, acest serviciu este necesar 
întotdeauna atunci când oamenii nu au o 
limbă comună. Datorită contextului 
pandemic și a dezvoltării tehnologiei, un 
număr tot mai mare de sesiuni de 
interpretare a limbii semnelor au loc la 
distanță prin tehnologii video online. 
Interpretilor li se cere din ce în ce mai mult 
să fie implicați în: interpretarea 
videoconferințelor unde există două 
locații și interpretul se află în oricare 
dintre ele  sau interpretare la distanță, 
unde participanții sunt împreună într-o 
locație, iar interpretul se află într-o locație 
separată, la distanță. Serviciile de 
interpretare  la distanță nu sunt o noutate 
determinată de contextul actual, ci în 

utimele două decenii serviciile video relay 
interpreting (VRI) s-au dezvoltat și au 
contribuit mult la integrarea surzilor. În 
multe domenii de activitate, telemunca a 
fost o noutate cu implicări și provocări 
specifice (Mihalca, Irimias & Brendea, 
2021) implicând factori determinanți ai 
productivității percepute a muncii, ai 
performanței în muncă și satisfacție. 
Interpreții în limba semnelor, asemenea 
multora, au fost puși în situația să acceseze 
această nouă modalitate de desfășurare a 
activității profesionale. 

Napier, Skiner și Turner (2017) au realizat 
un sondaj la nivel internațional referitor la 
interpreții în/din limbajul semnelor cu 
experiență de a interpreta la distanță și au 
identificat aspecte particulare, ca de 
exemplu: situarea la distanță are 
potențialul de a pune interpretul într-un 
dezavantaj comunicativ pentru că un 
interpret care este prezent împreună cu 
participanții poate utiliza și prelucra 
informații contextuale, cum ar fi 
caracteristicile fizice, postura, privirea și 
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expresiile faciale care ajută înțelegerea 
completă și deciziile de interpretare 
(Simon și colab., 2010; Napier, 2013). S-a 
mai constatat că nivelul de tensiune 
determinată de concentarea suplimentară 
experimentat de interpreții  care 
interpretează la distanță duce la evaluări 
subiective mai ridicate ale nivelurilor de 
stres, despre care se știe că sunt precursori 
ai epuizării interpretului (Wessling & 
Shaw, 2014). Epuizarea în timpul lucrului 
la distanță în timpul COVID-19 a fost 
analizată de Mihalca, Rațiu, Brendea, 
Metz, Dragan & Dobre (2021) care au 
propus  un model de mediere moderată al 
clarității rolurilor, autoeficacității și 
interdependenței sarcinilor. Rezultatele 
lor indică faptul că autoeficacitatea 
reprezintă o resursă personală care  
diminuează efectele negative ale epuizării 
angajatului numai atunci când există 
claritatea rolului în contextul telemuncii, 
chiar dacă  interdependența sarcinilor este 
mare.   

Concepte de bază în interpretarea limbii 
semnelor și particularități care intervin în 
interpretarea LSR la distanță 
Interpretarea limbii semnelor este 
procesul prin care informațiile din limba 
vorbită sau din textul scris sunt transmise 
prin semne în limba semnelor utilizată de 
persoana surdă și/sau viceversa. Conform 
WFD-World Federation of the Deaf 
(2019), un interpret în limba semnelor 
lucrează cu limbi vorbite sau scrise și 
furnizează servicii de interpretare sau 
traducere între diferite limbi, indiferent 
dacă modalitatea lor este gestuală sau 
vorbită. Profesia de interpret și traducător 
a cunoscut o dezvoltare rapidă în ultimele 
decenii, iar evoluțiile tehnologice globale 
au un impact semnificativ asupra 

profesiei. În mod tradițional interpretarea 
limbii semnelor are loc în situații față în 
față și interpreții sunt angajați pe baza 
combinațiilor lor de limbă gestuală și 
vorbită / scrisă și a experienței în 
interpretare în diverse situații.  

Convenția ONU cu privire la drepturile 
persoanelor cu dizabilități, ratificată în 
2010 și de România, prevede în mod 
explicit că utilizatorii surzi ai limbii 
semnelor au dreptul la interpreți calificați 
pentru a avea acces la informații și 
egalitate de șanse în toate aspectele vieții. 
Acest fapt determină măsuri de 
accesibilizare a documentelor oficiale, 
implicarea interpreților în toate situațiile 
în care există și utilizatori surzi, iar în 
context pandemic am observat din ce în ce 
mai mulți interpreți solicitați să 
interpreteze la distanță în contexte 
diverse: de la medical, educațional, 
profesional până la juridic sau chiar 
cultural. 

Interpretarea simultană a limbii semnelor 
descrie (după Lazarova, 2018) situația în 
care informațiile sunt livrate aproape în 
paralel cu producția din mesajul original. 
Comunicarea poate merge într-un singur 
sens atunci când interpretul furnizează 
informații dintr-un limbaj vorbit într-un 
anumit limbaj al semnelor sau în două 
sensuri, când comunicarea este 
interactivă. Tot ceea ce se vorbește în 
prezența unui interpret trebuie să fie 
mediat în mod corespunzător, în 
conformitate cu modul preferat de 
comunicare simultan sau consecutiv.  

La fel ca și în cazul interpreților de limbă 
vorbită, dezvoltarea tehnologiei și 
utilizarea acesteia au un impact asupra 
profesiei de interpret și traducător în 
limba semnelor și, prin urmare, asupra 
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celor care folosesc serviciul. În special, 
observăm (WFD, 2019) o creștere a: (1) 
interpretării media (TV); (2) interpretare 
la distanță și (3) servicii de traducere. 
Apariția tehnologiilor video mai eficiente 
care face mai rapidă și mai ușoară filmarea, 
editarea și comprimarea videoclipurilor, a 
dus la creșterea cererii de interpreți 
profesioniști în limba semnelor, prin care 
serviciile de traducere sunt furnizate de la 
un text scris la o limbă gestuală sau invers, 
de exemplu, pentru site-uri web. Mai mult, 
apariția internetului de mare viteză și a 
instrumentelor de video-comunicații și 
streaming live, interpreții în limba 
semnelor interpretează acum frecvent în 
timp real prin intermediul unui anumit tip 
de link video.  

Noile tehnologii și serviciile de internet de 
mare viteză fac acum posibil ca interpreții 
să lucreze de la distanță prin link audio-
video (fie videoconferință, platforme 
personalizate sau software de 
telecomunicații precum Skype), la care 
face referire Asociația Internațională a 
Interpretilor de Conferințe (AIIC) ca 
Interpretare la Distanță - un termen-
umbrelă pentru diferitele combinații de 
lucrări la distanță de setup-uri, dar este 
denumit și interpretare video la distanță 
sau interpretare mediată video. Există 
diferite forme și utilizări, cum ar fi Video 
Remote Interpreting (VRI) și Video Relay 
Service (VRS). Nu toate țările furnizează 
aceste servicii și modul în care este 
furnizat serviciul poate diferi și în funcție 
de țară. VRS este un serviciu telefonic în 
care mesajul vorbit este transmis în limba 
semnelor și invers, prin intermediul unui 
interpret aflat într-o locație specifică și 
separată. Interpretarea video la distanță 
înseamnă că interpretul nu se află în 

același loc în care se desfășoară 
comunicarea între persoana surdă și cea 
auzitoare, dar oferă acest serviciu printr-o 
conexiune audio-video. Interpretarea la 
distanță poate fi utilizată din mai multe 
motive diferite și atunci când interpretul 
nu se află în aceeași locație cu utilizatorii: 
pentru a discuta cu familia sau prietenii, 
pentru a participa la o întâlnire, pentru o 
consultație medicală sau în setările 
conferinței. Deoarece limbile semnelor 
sunt limbi 3D, acest lucru poate avea un 
efect asupra înțelegerii semnelor.  

În țara noastră, Asociația Națională a 
Surzilor din România a dezvoltat aplicația 
de interpretare la distanță „Voci pentru 
Mâini”, în cadrul unui proiect finanțat de 
Fundația Orange în perioada 2017-2018. 
Aceasta este singura aplicație autohtonă 
dedicată activității de interpretare video la 
distanță în limba semnelor române, având 
scopul central de a aduce mai aproape 
beneficiarii surzi și interpreții autorizați 
care pot oferi, astfel, mai multe servicii de 
interpretare prin eliminarea timpilor de 
deplasare.  

Conform site-ului 
https://www.vocipentrumaini.ro/site/des
pre, aplicația este disponibilă în versiuni 
mobile pentru sistemele Android și iOS 
dar există și o versiune web pentru 
calculatoare tip desktop/laptop. În 
conformitate cu  specificațiile 
dezvoltatorilor, „persoanele surde 
înregistrate pot solicita servicii de 
interpretare prin trimiterea unui apel 
către toți interpreții disponibili pe 
platformă, urmând ca primul interpret 
care acceptă apelul să între în legătură 
audio-video cu solicitantul, oferindu-se 
astfel posibilitatea de a interpreta la 
distanță. Beneficiarul are posibilitatea de a 

https://www.vocipentrumaini.ro/site/despre
https://www.vocipentrumaini.ro/site/despre
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alege una din situațiile de interpretare 
predefinite (spre exemplu, „bancă”, 
„poștă”, „farmacie” etc.) pentru a oferi o 
informație în plus interpretului care ar 
urma să preia solicitarea. Interpretul în 
cauză va vizualiza, pe lângă informația 
privind contextul de interpretare, și 
numele de utilizator al persoanei.”  

De asemenea, anumite instituții publice și 
companii au implementat deja acest 
sistem la nivelul sediilor acestora. Spre 
exemplu, Banca Comercială Română este 
prima bancă din România accesibilizată 
prin această aplicație (Spotmedia, 2021) 

Studiu 
În perioada ianuarie - februarie 2022 am 
realizat un studiu prin intermediul unui 
chestionar online cu scopul de a investiga 
aspecte legate de interpretarea la 
distanță/online a interpreților de limba 
semnelor române. La acest studiu au 
participat 39 de interpreți activi în 
perioada studiată, 82,1% femei și 17,9% 
bărbați, cu vârsta medie de 39,28 de ani, 
având experiență medie în interpretare de 
9,82 ani. Referitor la ultimul nivel de studii 
absolvit participanții la studiu (figura 1): 
48,7% au absolvit studii de masterat, 
35,9% sunt absolvenți cu studii  de licență, 
7,7% au absolvit doctoratul, 5,1% au 
absolvit studii medii, iar 2,6% sunt încă 
studenți. Din punctul de vedere al 
încadrării profesionale în perioada 
studiată, 79,5% dintre participanții la 
studiu în ultimul an au activat ca interpreți 
autorizati, iar 20,5% au fost în aceeași 
perioadă interpreți neautorizați. Orașele 
în care interpreții participanți la studiu își 
desfășoară activitatea sunt Alba-Iulia, 
Bacău, București, Cluj -Napoca, 
Constanța, Galați, Oradea, Râmnicu 
Vâlcea, Slobozia, Târgu-Jiu, Timișoara. 

 
Figura 1: Ultimul nivel de studii absolvit de 

către participanții la studiu 

În urma chestionarului ne-am dorit 
identificarea experienței de interpretare la 
distanță a interpreților înaintea crizei 
Covid 19 și dacă cei chestionați au primit 
îndrumare cu privire la modul de 
interpretare de la distanță. În acest sens la 
întrebarea „Ați interpretat la 
distanță/online înainte de criza sanitară 
cauzată de Covid-19?” rezultatele relevă 
faptul că 61,5% dintre respondenți au mai 
interpretat la distanță, iar 38,5% nu au 
interpretat sub această formă. Referitor la 
existența recomandărilor cu privire la cum 
să desfășoare activitatea de interpretare la 
distanță, majoritatea au răspuns la 
întrebarea deschisă că nu au beneficiat de 
training, însă au menționat faptul că s-au 
informat din articole de specialitate, 
informații internaționale disponibile sau 
au primit recomandări din partea ANSR 
(Asociația Națională a Surzilor din 
România). 

Un alt aspect care ne-a interesat a fost: în 
ce domenii participanții la studiu au 
interpretat la distanță. Astfel, domeniile: 
medical, administrație publică și integrare 
profesională au înregistrat cele mai multe 
răspunsuri, urmate de domeniile 
educațional și juridic. Cele mai puține 
solicitări de interpretare la distanță au fost 
raportate în turism, transporturi și în 
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mediul privat. Analizând rezultatele, 
putem observa că în context pandemic 
avem solicitări de interpretare la distanță 
cu prioritate din domeniul medical și 
administrație publică existând în acest 
sens o concordanță directă cu raportul 
UNICEF (2021) care a evaluat 
interacțiunea și mecanismele de 
comunicare dintre autoritățile sanitare și 
public în contextul pandemiei de Covid-
19.  

 
Figura 2: Domenii în care s-a realizat 

interpretare la distanță 

La întrebarea „Dacă ați interpretat 
online/la distanță, ce platforme/aplicații 
ați utilizat?” respondenții au răspuns (vezi 
figura 3) astfel: aplicațiile cele mai utilizate 
au fost Whatsapp, Facebook Messenger și 
VPM (Voci pentru Mâini). Referitor la 
utilizarea platformelor, respondenții au 
raportat pe primul loc Zoom și apoi 
Webex.  Comparând datele obținute 
putem vedea corelații cu cele surprinse de 
Tufar și Trâncă (2021) care menționau că 
platforma cea mai accesată a fost 
platforma Whatsapp într-un procent de 
28,26 %, urmat de Zoom 21,7 % apoi 
platforma Voci pentru Mâini 10,8 %. Pe 
lângă aceste trei platforme s-au mai 
accesat Skype, Microsoft Teams, Webex și 
alte platforme. Studiul internațional 
realizat la Utrecht de către De Meulder, 
Pouliot and Gebruers (2021) și care a 

implicat 2634 de interpreți din 63 de țări 
respondenții au menționat pe primele 
două locuri ca utilizare Zoom și Skype. La 
momentul primei etape a studiului Zoom 
era utilizat primordial, platforma 
WhatsApp fiind introdusă ca opțiune abia 
în al doilea chestionar. De remarcat este 
faptul că WhatsApp , în ciuda faptului că 
nu este cunoscut sub numele de platformă 
de videoconferință, funcția video fiind 
doar pe telefon a fost a treia cea mai 
utilizată platformă. Platforma Microsoft 
Teams a fost mai puțin utilizată și a fost 
percepută ca fiind mai greu de utilizat. 

 
Figura 3: Aplicații/platforme utilizate în 

interpretarea LSR la distanță   

Referitor la principalele avantaje ale 
interpretării la distanță și implicit 
interpretării video (vezi figura 4) putem 
menționa că principalul avantaj constă în 
promptitudinea intervenției, ramificată în 
intervenție rapidă și reducerea timpilor de 
așteptare, dar în același timp 
reducerea/eliminarea timpilor de 
deplasare în cazul în care interpretul doar 
trebuie să răspundă la apel și persoana 
surdă să fie în locația unde are nevoie de 
interpret. În astfel de situații acesta poate 
să fie un avantaj important, iar în anumite 
contexte poate să fie o soluție unică sau 
singura variantă decentă de implementat 
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în absența unui interpret autorizat într-un 
timp rezonabil. În țara noastră există 
județe întregi unde nu există decât un 
singur interpret și pe lista Autorității 
Naționale Pentru Protecția Drepturilor 
Persoanelor cu Dizabilități există județe 
fără niciun interpret (de exemplu 
Giurgiu), iar în astfel de situații 
promptitudinea este un avantaj important 
alături de eliminarea timpilor de deplasare 
dintr-un județ în altul sau a timpilor de 
așteptare cauzați de contexte dificile sau 
vreme precară (iarnă, ger, viscol).  Strâns 
legată de aceste aspecte este și reducerea 
costurilor, pentru că eliminând deplasarea 
se degrevează anumite costuri legate de 
exemplu de: benzină, bilete, costuri dus-
întors. 

Din perspectiva continuă de dezvoltare a 
tehnologiei, interpretarea la distanță prin 
mijloace video va deveni tot mai frecvent 
utilizată, tot mai prezentă în viața 
persoanei surde și are tendința de a face un 
pas înainte către „normalizarea” 
interpretării în sensul accesului la 
interpreți în contexte cât mai comune din 
viața de zi cu zi, spargerea acelor tipare 
oficiale pe care le știm în cazul 
întrevederilor în instanțe, poliție, notar, 
primărie, care sunt reglementate prin lege. 
De exemplu, în situația unei discuții cu un 
vânzător la un magazin de electrocasnice 
accesul la serviciile unui interpret se face 
cu mai mare dificultate și atunci, odată cu 
evoluția tehnologică, asemenea servicii 
vor fi acordate mult mai facil. și 
Potențialele provocări și limite cauzate de 
claritatea imaginilor și a mișcărilor vor fi 
aproape complet eliminate odată cu 
trecerea timpului, pentru că progresele 
din ultimii ani au fost enorme la nivel de 
telecomunicație și videocomunicație în 
special. Un alt avantaj apare în contextul 
pandemic, în care sunt recomandări de 

reducere a interacțiunii sociale, măsuri de 
reducere a riscului infectării și purtarea 
măștii, astfel că interpretul poate să 
efectueze interpretarea nestingherit și în 
deplină siguranță la locul de muncă sau 
prin telemuncă. Interpretarea la distanță 
este într-o puternică dezvoltare în acest 
moment în comparație cu interpretarea 
obișnuită și are de partea sa avantajul unei 
tehnologii care devine tot mai accesibilă, 
inclusiv la nivel de preț: de pildă, 
internetul de viteză 4G este mult mai 
accesibil comparativ cu anii anteriori, 
după cum și telefoanele tip smartphone 
pot fi achiziționate la prețuri avantajoase, 
inclusiv în rate sau în cadrul unui 
abonament lunar. 

Un alt avantaj este că un interpret poate să 
ofere mult mai multe servicii într-o 
singură zi, mai ales dacă sunt scurte 
tocmai pentru că nu mai este necesar să se 
deplaseze dintr-un loc în altul; nu în 
ultimul rând, posibilitatea de a putea 
interacționa cu persoane surde și de a fi 
implicați în situații de interpretare din 
contexte mai diferite care ar favoriza 
totodată și propria dezvoltare a 
abilităților. 

 
Figura 4: Avantaje ale interpretării LSR la 

distanță 

Prima categorie de dezavantaje sau limite 
ale interpretării la distanță (a se vedea 
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figura 5) este legată de aspectele 
tehnologice care pot fi de multiple naturi: 
pe de o parte, vorbim despre internetul 
care în aceste cazuri trebuie să fie suficient 
de puternic și să aibă o conexiune stabilă, 
care să asigure buna receptare a mesajului 
exprimat prin limba semnelor; în caz 
contrar, întreruperea conversației va 
genera unele dificultăți suplimentare. Pe 
de altă parte, mai sunt și celelalte aspecte 
tehnologice legate de calitatea camerei 
video și a dispozitivelor folosite: 
smartphone, tabletă, laptop. Practic, 
potențialele dificultăți pot cauza un 
„delay”, o întârziere a mesajelor 
recepționate. Alte aspecte legate de 
tehnologie se evidențiază atunci când 
semnele nu se văd clar sau poziționarea 
camerei este incorectă. 

În cazul interpretării la distanță apar 
particularități în cazul interpretării 
unidirecționale, de exemplu: în cadrul 
conferințelor când interpretul nu poate 
întrerupe discuțiile dacă există o problemă 
de tehnologie,  acesta nefiind în aceeași 
sală cu vorbitorul. Dacă interpretul este la 
distanță, pot apărea mici erori în situația 
în care nu aude suficient de bine anumite 
secvențe din mesajele orale și este 
necesară o reluare; totodată, la 
evenimente, interpretul la distanță are 
dificultăți în a surprinde toate aspectele de 
detaliu. În contextul pandemiei, multe 
evenimente au fost interpretate prin 
această variantă online care rămâne o 
variantă de rezervă prioritară. 

Un alt dezavantaj este legat de factorul 
psihologic, apărând mai multe diferențe în 
interpretare: de exemplu, impactul 
psihologic asupra persoanei surde este 
diferit când se interpretează la un magazin 
pentru achiziționarea unui TV în 

comparație cu interpretarea la poliție, 
când trebuie luată o declarație. În instanță 
sau La notar nu se acceptă interpretarea 
video pentru că este necesară semnarea 
efectivă a documentelor și/sau trebuie să 
se aplice parafa. De asemenea, procedurile 
în cadrul instanțelor de judecată necesită 
prezența fizică a interpretului. În astfel de 
situații interpretarea video fie nu este cea 
mai bună soluție, fie nu este aprobată. 

Un alt aspect este legat de reacția 
interlocutorului auzitor (al funcționarilor, 
a reprezentanților instituțiilor) care poate 
fi nelămurit de ceea ce se întâmplă și pot 
exista situații în care refuză interpretarea 
din diverse alte motive. Un alt aspect de 
care trebuie să ținem cont este să 
personalizăm și să considerăm opțiunile 
persoanei surde. În cazul surdocecității 
este „unreliable”, în sensul că din cauza 
dizabilității de vedere este afectată 
percepția și această variantă nu este 
adecvată, ci este nevoie de varianta tactilă 
a semnelor. 

 
Figura 5: Dezavantaje ale interpretării LSR 

la distanță 

Concluzii și recomandări 
Rezultatele studiului nostru au scos în 
evidență particularități ale interpretării 
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LSR la distanță în contextul pandemic 
explicând unele dintre avantajele și 
dezavantajele observate în practica 
efectivă de comunicare. În continuare 
prezentăm câteva aspectele relevante de 
care trebuie să se țină cont în interpretarea 
la distanță a limbii semnelor române. 
Aceste aspecte au fost sintetizate din 
răspunsurile celor 39 de interpreți 
participanți la studiu și reflectă 
particularități sau aspecte generale din 
experiența lor efectivă de interpretare la 
distanță. 

O primă categorie de detalii la care 
persoanele implicate în interpretarea la 
distanță trebuie să acorde atenție sunt cele 
legate de procesul de interpretare a 
semnelor și nivelul de înțelegere atât al 
persoanei surde, cât și a celei auzitoare. În 
acest context apar aspecte relevante legate 
de acuratețea mesajului interpretat, în 
sensul că persoana care transmite mesajul 
trebuie să își ordoneze logic, concentrat, 
clar și explicit ideile pe care să le 
transmită, apoi interpretul să interpreteze 
cu acuratețe, să manifeste o atenție 
distributivă, să păstreze permanent 
contactul vizual și să verifice nivelul de 
înțelegere efectivă. Pentru ca înțelegerea 
să fie la un nivel adecvat este important ca 
interpretul să cunoască nivelul 
comunicațional al persoanei surde și 
caracteristicile vocabularului activ, să 
repete anumite semne dacă persoana 
solicită, să parafrazeze termeni care nu au 
corespondență în LSR; Interpretul trebuie 
să fie foarte atent la ce dorește 
beneficiarul, să înțeleagă cu certitudine ce 
vrea să spună beneficiarul precum și la 
reacția lui, dar și la mesajul pe care îl 
transmite către beneficiar după ce a primit 
răspunsul de la persoana auzitoare. Un 

principiu care trebuie pus în practică este 
cel al confidențialității pentru că 
interpretul, conform codului deontologic 
al Autorității Naționale pentru Protecția 
Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi, 
trebuie să respecte din punct de vedere 
etic confidentialitatea tuturor faptelor sau 
actelor de care a luat cunoștință în cadrul 
procesului de traducere.  

Mai mulți participanți la studiu au 
menționat faptul că ideal ar fi ca 
interpretul să cunoască beneficiarii ca să 
poată interpreta adecvat, dar să nu se 
implice emoțional când se face 
interpretarea. Totodată, de reținut este și 
faptul că trebuie specificat beneficiarului 
să nu direcționeze camera video spre 
angajat, ci doar să se asigure că volumul 
merge, și camera video rămânând 
îndreptată doar spre beneficiar; în acest 
context trebuie cerut și acordul părților 
pentru că au existat cazuri în care 
persoana surdă a intrat în instituție și a 
îndreptat camera către angajat fără să se 
asigure că și acesta este de acord, 
declanșând o situație necomfortabilă.  

O altă categorie importantă de aspecte se 
referă la detaliile tehnice atât la nivelul 
device-urilor utilizate cât și a unor aspecte 
ce țin de cadru și particularitățile 
interpretului. Conexiunea la internet 
(interpret și beneficiar): în cazuri de 
probleme tehnice trebuie remediată cauza 
sau să fie accesată altă platformă sau 
aplicație și să se minimizeze cât se poate 
pierderea de informații, să se manifeste 
atenție la detalii: încadrarea corectă 
pentru a se vedea clar semnele, 
luminozitatea adecvată, claritatea imaginii 
(care de multe ori ține atât de 
performanțele device-ului și de calitatea 
conexiunii). Alte aspecte importante țin 
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de contactul vizual direct cu persoană 
surdă care trebuie să se mențină 
permanent, iar semnele să se efectueze în 
spațiul recomandat pentru interpretare, 
poziția corpului și distanța față de camera 
video trebuie să permită vizualizarea 
gesturilor, a mișcărilor complete ale 
mâinii. Și un alt detaliu este legat de 
contrastul senzorial bun asigurat prin 
culoarea închisă a hainelor, lipsa 
accesorilor inutile, poziționarea corectă 
față de sursa de lumină pentru a nu apărea 
umbre. În esență, toate aceste aspecte 
trebuie să asigure calitatea interpretării la 
distanță atât la nivelul informației 
interpretate cu acuratețe, cât și la nivelul 
aspectelor tehnice care trebuie să 
faciliteze comunicarea adecvată. 
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Impactul procesului coarticulator asupra inteligibilității vorbirii la elevii cu 
dizabilitate auditivă 

The impact of co-articulatory process on children`s with hearing imparments speech 
intelligibility 

Maria-Emilia MARTIN 1 

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: hearing impairments, coarticulatory process, language assessment, teaching aid, 
intelligibility of speech 

 

Introducere 
Există numeroase studii care 
investighează inteligibilitatea vorbirii 
(Kristiane, 2005), acesta fiind un factor 
foarte important, cu rol în integrarea în 
societate  a persoanelor cu deficit auditiv, 
având un impact asupra orientării școlare 
dar și asupra organizării sociale și 
profesionale. Deseori, întâlnim tendința 
auzitorilor de a aprecia nivelul dezvoltării 
limbajului verbal la elevii cu dizabilitate 
auditivă, în funcție de acest factor amintit 
mai sus. Persoanele auzitoare trebuie să 
țină cont de potențialul individual limitat 
al persoanelor cu dizabiliatate auditivă 
atunci când comunică cu aceștia. De cele 
mai multe ori posibilitățile de percepere 
vizual-auditivă a mesajelor orale și 
inteligibilitatea răspunsurilor sunt 
diminuate în comparație cu cei auzitori. 

Astfel, receptarea sau formularea în scris a 
oricărui mesaj devine un lucru important 
care condiționează realizarea comunicării. 
Posibilitățile elevilor cu dizabilitate 
auditivă de a utiliza în mod independent 
mesajul verbal în forma oferită de cărți 
sunt condiționate de capacitatea, care se 
automatizează prin exercițiu, de a 
identifica, memora și înțelege corect cât 
mai repede sensul textului, valoare 
concretă a cuvântului, propoziției și frazei 
(Ciolac, 2006). 

Conform lui Anca (2001), există două mari 
categorii de defecte de pronunție: defecte 
fonologice și defecte nefonologice 
(antropofonice), între care nu există 
diferențe semnificative. Pe lângă aceste 
defecte de pronunție amintite mai sus care 
au un impact negativ asupra 
inteligibilității vorbirii la elevii cu 
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dizabilitate de auz, mai sunt evidențiate și 
erorile articulatorii și coarticulatorii.  

Neamțu (2008, p. 89) precizează că 
„procesul articulării mai mult sau mai 
puțin împreună a două sau mai multe 
sunete, elementele articulatorii ale unui 
sunet trecând în articularea altui sunet, se 
numește coarticulare ˮ. Cauza principală a 
procesului coarticulator este de natură 
fiziologică și constă în ușurarea 
pronunției, prin atenuarea unor diferențe 
între sunete, ținând cont de trăsăturile 
articulatorii diferite (Neamțu, 2008). 

În lucrările de specialitate pot fi 
identificate șapte tipuri de contexte 
coarticulatorii, în urma cărora rezultă 
alofonele, adică numeroasele variante ale 
fonemelor (Neamțu, Anca, 2008). Acestea 
sunt următoarele: asimilarea, 
desonorizarea, neutralizarea, asilabizarea, 
anularea stopului glotal, aspirarea, 
scurtarea postconsonantică. Toate aceste 
„accidente fonetice” rezultate în urma 
fenomenului de coarticulare, influențează 
dezvoltarea tuturor laturilor limbajului la 
elevii cu dizabilitate auditivă și au un 
impact deosebit asupra inteligibilității 
pronunției. Persoanele care vor să lucreze 
cu astfel de elevi, trebuie să cunoască 
această perspectivă lingvistică, atât asupra 
procesului articulator, cât și asupra 
procesului coarticulator. 

Metodologia cercetării  
Obiectivele cercetării 
Obiective generale: 

1. Construirea unui test de evaluare a 
procesului coarticulator pentru elevii 
cu dizabilitate auditivă 

2. Stabilirea unor direcții de adaptare a 
probei MLU pentru elevii cu 
dizabilitate auditivă 

3. Particularități de dezvoltare a 
limbajului elevilor cu dizabilitate 
auditivă la nivelurile lexical, semantic 
și morfologic 

Obiective specifice: 

1. Identificarea tipurilor de erori 
articulatorii și coarticulatorii 

2. Stabilirea gradului de inteligibilitate al 
vorbirii în cadrul fiecărei probe 

Ipotezele cercetării 
1. Particularitățile  procesului 

coarticulator influențează 
inteligibilitatea vorbirii la elevii 
hipoacuzici 

2. Există diferențe semnificative ale 
gradului de inteligibilitate al vorbirii în 
urma aplicării celor 3 teste (Testul 
informal de evaluare a coarticulării, 
Proba MLU și Proba Crichton) 

3. Gradul de inteligibilitate este 
dependent de tipul de sarcină la care 
este supus elevul cu dizabilitate 
auditivă: în sarcini de denumire gradul 
de inteligibilitate este mai scăzut față 
de situația în care este solicitat să 
producă structuri lingvistice complexe 

4. Între MLU cuvinte și MLU morfeme 
sunt diferențe semnificative la elevii cu 
dizabilitate auditivă 

5. Există o relație între datele obținute în 
urma aplicării testului informal de 
evaluare a procesului coarticulator și 
datele obținute în urma aplicării 
celorlalte probe 

Descrierea participantului la cercetare 

Pentru derularea acestui studiu a fost 
selectată o elevă cu dizabilitate auditivă 
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(hipoacuzie de percepție neurosenzorială 
profundă bilaterală ) din clasa a VI-a A cu 
vârsta de 13 ani,  de la Liceul Tehnologic 
Special pentru Deficienți de Auz Cluj-
Napoca. Eleva frecventa școala în regim de 
internat, plecând acasă la sfârșitul 
săptămânii sau în vacanțe. Aceasta era 
protezată bilateral cu proteze 
retroauriculare. A fost obținut acordul 
scris al mamei pentru participarea elevei la 
acest studiu, respectiv pentru culegerea și 
prelucrarea datelor. 

Etapele cercetării 
Pe parcursul colectării datelor a fost 
utilizată metoda observației directe, 
deoarece a fost cea mai relevantă pentru 
realizarea studiului de caz, investigându-
se abilitățile lingvistice, dar și analizarea 
documentelor școlare pentru a identifica 
nivelul de performanță școlară din 
istoricul educațional. A fost supus 
observației, comportamentul 
verbal/gestual al participantului, în 
vederea explorării vocabularului activ din 
timpul activităților de stimulare cognitivă, 
dar și dintre interacțiunea acesteia cu 
ceilalți colegi. Eleva a fost supusă 
observației directe timp de 3 luni, câte o 
oră  pe săptămână. A fost observată atât în 
timpul orelor de terapie specifică și de 
compensare, cât și în timpul activităților 
de stimulare cognitivă de la clasă și s-au 
identificat cuvintele uzuale, pe baza cărora 
s-a alcătuit testul informal de evaluare a 
coarticulării, proba MLU și proba 
Crichton. 

În timpul realizării cercetării s-a ținut cont 
de următorii pași: construirea 
instrumentului de evaluare a coarticulării; 
colectarea datelor prin aplicarea tuturor 
testelor; interpretarea datelor din punct de 
vedere  calitativ și cantitativ; propunerea 

planului de intervenție, formularea unor 
concluzii cu privire la datele obținute; 
deschiderea unor noi direcții de cercetare. 

Instrumentarul utilizat 
În elaborarea acestei cercetări s-au utilizat 
o serie de instrumente și materiale pe care 
le vom enumera în continuare. 

Testul informal de evaluare a procesului 
coarticulator  

Acest test este intitulat „Test informal de 
evaluare a procesului coarticulatorˮ și a 
fost construit cu scopul de a fi utilizat în 
identificarea tipurilor de erori articulatorii 
și coarticulatorii, deoarece în literatura de 
specialitate română nu a putut fi 
identificat un astfel de instrument. Având 
în plan identificarea particularităților 
lingvistice ale adolescenților cu 
dizabilitate auditivă, s-a construit acest 
test ținându-se cont de nivelul de 
dezvoltare al limbajului verbal. Testul 
informal de evaluare a coarticulării este 
alcătuit din 60 de cuvinte, fiecărui cuvânt 
aparținându-i câte o imagine. Cuvintele au 
fost alese din vocabularul activ al elevei, pe 
baza criteriului fonetic-fonemele  vizate 
aflându-se în poziție inițială, mediană și 
finală, dar și pe baza criteriului semantic- 
cuvintele aparținând mai multor câmpuri 
lexicale: obiecte de mobilier, legume, 
fructe, timp, animale, articole de 
îmbrăcăminte, natură, obiecte diverse ș.a. 
Sarcina elevei a constat în denumirea celor 
2 serii de cuvinte/imagini cu o pauză de 
cinci minute între prima serie și a doua 
serie. Dacă eleva nu a recunoscut 
imaginea, i s-a arătat cuvântul care 
denumește respectiva imagine, iar apoi l-a 
pronunțat. Testarea a decurs fără 
probleme, aceasta realizându-se în 
aproximativ 10 minute. Pentru înțelegerea 
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instrucțiunilor s-a folosit limbajul 
mimico-gestual dar și cel dactil. 

Lungimea medie a producției verbale (La 
mesure de la longueur moyenne de 
production verbale/Mean Length of 
Utterance- LMPV/MLU) 

Lungimea medie a enunțului  (MLU) 
reprezintă o probă utilizată în evaluarea 
nivelului morfologic al limbajului în plan 
receptiv și expresiv (Hațegan, 2011). Cu 
ajutorul acestei probe se pot stabili 
aspectele fine ale limbajului, în special 
nivelul de complexitate al structurilor 
lingvistice, aspect mai puțin studiat la noi 
în țară la persoanele cu dizabilități 
auditive (Hațegan, 2009). 

Această probă constă în reproducerea 
unor structuri lingvistice complexe de 
către participant pe baza temei alese de 
comun acord (primăvara). Sarcina elevei a 
constat în verbalizarea unor 
propoziții/fraze (mai puțin prin utilizarea 
limbajului mimico-gestual) despre tema 
aleasă de comun acord, timp în care 
propozițiile/frazele au fost notate de către 
profesorul-examinator, analizate și 
interpretate ulterior.   

Scala de vocabular Crichton 

Scala Crichton a fost elaborată de către 
Raven în anul 1951 și reprezintă o probă 

care evaluează inteligența verbală. Acest 
test se aplică la copiii cu vârste cuprinse 
între 6-10, dar poate fi aplicată și la 
adolescenții cu dizabilitate auditivă (11-12 
ani), datorită întârzierilor în dezvoltarea 
limbajului. Acest test este format din 80 de 
cuvinte grupate în două serii, care trebuie 
explicate. Cuvintele sunt însoțite de 
imagini sugestive pentru a facilita 
definirea lor de către participant. Proba 
Crichton se aplică individual, în două 
ședințe consecutive, cu o pauză de o zi 
între ședințe. Se face instructajul și se 
verifică dacă aceasta a înțeles ce are de 
făcut. I se dă un cuvânt, dar care nu 
aparține celor două serii de cuvinte și i se 
cere să definească acel cuvânt.  

În general, cuvintele nu au pus foarte mari 
probleme elevei, deoarece au fost alese 
corespunzător, însă aceasta le-a definit și 
în același timp le-a și exprimat prin limbaj 
mimico-gestual, deși i s-a cerut folosirea 
cât mai puțină a acestui tip de limbaj. În 
urma definirii cuvintelor, răspunsurile au 
fost analizate și cotate corespunzător: 
eleva a primit câte 2 puncte dacă a definit 
corect cuvintele și câte 1 punct dacă a 
recunoscut fiecare cuvânt. Testarea a 
decurs fără probleme și a durat maxim 30 
minute.

Planul de intervenție propus 
Tabel 1- Plan de intervenție propus a pentru o perioada de 24 zile 

Domeniul 
de 
intervenție 

Obiective 
operaționale 

Sarcina de învățare Resurse 
materiale 

Perioada 
de timp 

Limbaj și 
comunicare 

1. Să-și 
poziționeze 
corect organele 
fonoarticulatorii. 

Exerciții de dezvoltare a 
mobilității aparatului 
fonoarticulator. 

 4.III-6.III 
 

 2. Să diferențieze 
sunetele sonore 

Exerciții de diferențiere a 
sunetelor surde de cele 

Album logopedic 
 

7.III-11.III 
 
 



RRTTLC 2022 
 

 
43 

de cele surde (s-
z, t-d, c-g) 

sonore cu ajutorul palpării 
laringelui. 

 3. Să se emită 
sunetele p, b, s, z, 
c, g introduse în 
cuvinte 
monosilabice. 
 

Exerciții de pronunție în 
diferite poziții consonantice, 
sunetele deficitare aflându-se 
în poziție inițială, mediană și 
finală. 

Folosirea 
testului propriu-
zis 
 

12.III-16.III 
 

 4. Să coarticuleze 
cuvinte care 
conțin diftongi. 

Exerciții de pronunție directă 
a cuvintelor fără a exagera 
asupra pauzelor silabice. 

Planșe cu 
imagini, 
Cartonașe cu 
paronime, 
Diferite softuri 
logopedice 

17.III-21.III 

 5. Să articuleze 
corect sunetele c, 
n, j, i 
 

Exerciții de pronunție a 
sunetelor emise izolat, iar 
apoi în cuvinte.  
Exerciții de denumire a unor 
obiecte familiare 

Cartonașe cu 
numele întreg al 
cuvintelor dar și 
despărțite în 
silabe 

22.III-
27.III 
 

 6. Să povestească 
întâmplări, 
evenimente la 
care a participat. 

Exerciții de povestire după 
imagini. 

Planșe cu 
imagini 
Cărți cu ilustrații 

28.III-
31.III 

 

Studiu de caz  
Date de identificare: 

Numele și prenumele: L.L. 

Data nașterii: 16.08.2000 

Sexul: feminin 

Diagnostic audiologic: Hipoacuzie de 
percepție neurosenzorială profundă 
bilaterală 

Background-ul subiectului: 

Eleva provine dintr-o familie organizată, 
formată din 4 membri. Părinții sunt 
hipoacuzici, dar se implică în dezvoltarea 
armonioasă al fiicei lor și răspund cu 
promptitudine la toate cerințele școlii. 
Locuind aproape de Cluj, familia acesteia 
îi face multe vizite și o duce acasă foarte 
des. Familia are un rol important în viața 
lui L. L., de mult ori aceasta povestește 

despre timpul petrecut acasă și despre 
fratele său mai mic, care este hipoacuzic.  

Mama a considerat importantă intervenția 
timpurie; a fost protezată corespunzător și 
a început programul de intervenție pe 
limbaj încă de la 4 ani. Datorită lipsei 
comunicării verbale în familie, L. L. nu 
exersează și își pierde abilitățile verbale 
însușite de-a lungul terapiei. 

Cauza care a dus la apariția deficienței este 
de natură genetică. Sarcina a decurs 
normal, iar la naștere nu au fost 
complicații. A fost născută la timp (9 luni), 
a obținut scorul APGAR 10, având 
greutatea de 3200 g. În comunicarea cu 
părinții și colegii folosește limbajul 
mimico-gestual și limbajul verbal. 

Traseul educațional: 
Eleva a frecventat grădinița de surzi, iar în 
momentul cercetării era elevă în clasa a 
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VI-a la Liceul Tehnologic Special pentru 
Deficienți de Auz Cluj-Napoca și beneficia 
de terapie specifică de compensare.  

Prezentarea și interpretarea rezultatelor 
Testul informal de evaluare a procesului 
coarticulator 

După cum știm, coarticularea sunetelor  în 
diferite contexte fonetice, în vederea 
pronunției unui cuvânt, reprezintă un 
proces complex, care necesită o serie de 
mișcări ale aparatului fono-articulator și 
care influențează caracterul sonor al 
sunetelor, modul și locul de articulare al 
acestora. Elevii cu dizabilitate auditivă pot 

întâmpina o serie de dificultăți în 
realizarea acestui proces. 

Din tabelul de mai jos, se poate observa o 
performanță slabă a elevei, în ceea ce 
privește pronunția izolată a cuvintelor, 
datorită insistării asupra pronunției 
sunetelor izolate, mai puțin pe pronunția 
în silabe izolate și apoi în cuvinte, în 
timpul terapiei specifice. Deși 
demutizarea a început destul de timpuriu 
și s-a lucrat intens, procesul coarticulator 
nu s-a automatizat în vorbirea spontană a 
acesteia. Au fost utilizate imagini 
sugestive.

Tabelul 2. Cuvinte utilizate și pronunțate 
Nr. 
Crt. 

Cuvinte utilizate Cuvinte pronunțate 

1 vara [vara] 
2 pahare [-] 
3 păpușă [păpușă] 
4 maimuță [mbaimuță] 
5 soare [soară] 
6 leu [_eu] 
7 covor [covuor] 
8 cizme [cisme] 
9 iarna [iarna] 
10 carte [carta] 
11 ghem [ghem] 
12 covrig [_ovrig ] 
13 crengi [crengii] 
14 vaca [vaca] 
15 hartă [hartă] 
16 oul [aoul] 
17 cercei - 
18 nuci - 
19 zebră [zebrăe] 
20 veveriță - 
21 cub [cubh] 
22 poștă [po_tă] 
23 evantai [evanta_] 
24 gard [gardh] 
25 lapte [lapta] 
26 geantă [geantă] 
27 Struguri [strouguri] 
28 Miel [m ͥ el] 
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29 Vioară [vioară] 
30 Autobuz [autobuz] 
31 Pomi [pomii] 
32 Ac [ac] 
33 Cuib [cuib] 
34 Pui [puii] 
35 Pisică - 
36 Minge [minje] 
37 Geam [geam] 
38 Perdea [perdeau] 
39 Sanie [san ͥ e] 
40 Ninge [_inge] 
41 Pian [p ͥ an] 
42 Cartofi [_artofi] 
43 Fata [fata] 
44 Floare - 
45 Morcovi [mporcovi] 
46 Varza [varza] 
47 Usturoi [ustu ᵘ roi] 
48 Dulap [tulap] 
49 Barca [barca] 
50 Tabla [tabla] 
51 Iepure - 
52 Arici - 
53 Pat [path] 
54 Pară [mpară] 
55 Pâine [mpâinea] 
56 Pantaloni [pantaloni] 
57 Câine - 
58 Foarfecă - 
59 Covrigi [covrigii] 
60 Nucă [_ucă] 

În urma analizei mostrelor de limbaj 
înregistrate, prin mijloace audio-video, 
eleva a pronunțat corect 17 cuvinte, a 
pronunțat greșit 33 cuvinte, iar numărul 
cuvintelor neinteligibile a fost 10. În 
continuare am prezentat tipurile de erori 
coarticulatorii și articulatorii identificate. 
Cele mai multe erori articulatorii și 
coarticulatorii au fost întâlnite în cadrul 
cuvintelor monosilabice, deoarece aceasta 
obișnuiește să pronunțe pe silabe, iar în 
cazul acestor cuvinte nu se poate. 

Tipuri de erori coarticulatorii identificate 
I. Asimilări 

a) Palatalizare-Labializare: covor-covuor; 

b) Labializari: poștă-po_tă; soare-soară; 
oul-aoul; struguri-strouguri; 

c) Bilabializare: mpară; mpâinea; 
mporcovi; mbaimuță. 

Cu ajutorul tabelului de mai jos se poate 
observa procentul de apariție al 
asimilărilor, cât și frecvența acestora.  
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Tabelul 3. - Tipuri de asimiliări realizate. 
  

Fr
ec

ve
nț

ă 

Pr
oc

en
t 

Pr
oc

en
t 

va
lid

 

Pr
oc

en
t 

cu
m

ul
at

iv
 

V
al

id
 

Palatelizări 
Labializări 

1 11.1 11.1 11.1 

Labializări 4 44.4 44.4 55.6 
Bilabializări 4 44.4 44.4 100 
Total 9 100 100  

Cuvântul soare, cuvânt foarte prezent în 
procesul de terapia limbajului, este o 
structură lingvistică care pune probleme 
copiilor cu tulburări de limbaj, mai ales în 
acest caz, dacă este inclusă și deficiența de 
auz. Pronunția defectuoasă a cuvântului se 
poate explica din punct de vedere 
fonetico-fonologic astfel: e fiind sunet 
final, acesta este labializat și transformat 
în ă, ă având poziție articulatorie neutră; 
astfel se mută locul de articulare al 
sunetului e.  

Eleva pronunţă distorsionat cuvintele care 
în alcătuirea lor conţin sunetele p şi b, 
auzindu-se sunetul m înainte de 
pronunţia cuvintelor respective, deoarece 
depune un efort să-și poziționeze organele 
fonoarticulatorii corect. Sunetul parazit 
apare ca urmare a pregătirii aparatului 
fonoarticulator pentru fonație, dar și din 
cauza faptului că sunetele  nu s-au corectat 
la timp. Aceasta pronunță corect doar dacă 
este ajutată de către terapeut și este 
dependentă de labiolectură. În urma 
prelucrării statistice a datelor colectate s-
au obținut următoarele rezultate (a fost 
utilizată versiunea SPSS 17.0) 

În urma analizei calitative și cantitative a 
datelor, putem afirma că eleva întâmpină 
dificultăți în coarticularea cuvintelor ce 
conțin sunetele a, o, m, b, datorită faptului 
că nu s-au consolidat la momentul 
potrivit, eleva continuând să pronunțe 

greșit. După cum se poate observa, palatal-
labializările sunt mai puțin frecvente 
(11,1%) în comparație cu bilabializările 
(44,4%) și labializările (44,4%), ca urmare 
a procesului de asimilare patologică în 
funcție de locul de articulație.  

II. Alte tipuri de erori în contexte 
coarticulatorii 

1. Desonorizări: minge-minje; cizme-
cisme;   

2. Aspirări: pat-path; gard-gardh; cub-
cubh; 

3. Neutralizări: carte-carta; lapte-lapta;  
4. Anularea stopului glotal: m ͥ el; san ͥ e; p 

ͥ an; ustu ᵘ roi; 
5. Scurtarea vocalică postconsonantică: 

pomii; puii; crengii; covrigii. 
Cu ajutorul tabelului de mai jos se poate 
observa procentul de apariție al celorlalte 
tipuri de erori coarticulatorii, cât și 
frecvența acestora.  

Un tip de erori întâlnite la elevii cu 
dizabilitate auditivă și nu numai 
reprezintă desonorizările. În practica de 
specialitate s-a constatat faptul că, cele 
mai frecvente desonorizări au loc în cazul 
sunetelor m, n, și l dacă se află la final de 
cuvânt, deoarece poziționându-se la final, 
acești copii au tendința atunci când citesc 
să le sonorizeze. Eleva nu face diferența 
între caracterul sonor și surd al unor 
sunete, desonorizând sunetele g și z în 
poziție mediană. În urma prelucrării 
statistice a datelor colectate s-au obținut 
următoarele rezultate (a fost utilizată 
versiunea SPSS 17.0) 
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 Tabel 4. Alte tipuri de erori în alte 
contexte coarticulatorii 

 

 Fr
ec

ve
nț

ă 

Pr
oc

en
t 

Pr
oc

en
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va
lid
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oc
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t 
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at

iv
 

V
al

id
 

Desonorizări 2 13.3 13.3 13.3 
Aspirări 3 20.0 20.0 33.3 
Neutralizări 2 13.3 13.3 46.7 
Anularea 
stopului glotal 4 26.7 26.7 73.3 

Scurtarea 
vocalică 
postconsonant
ică 

4 26.7 26.7 100.0 

Total 15 100.0 100.0  

Un alt tip de erori frecvent întâlnite la 
elevii cu dizabilitate auditivă reprezintă 
anularea stopului glotal. Anularea stopului 
glotal la acești elevi lipsește, o cauză care 
duce la acest fapt este exagerarea 
pronunțării defectuoase în timpul 
antrenamentelor auditive, deoarece se 
pune accent pe pauzele silabice, fără a 
insista asupra fluidizării fonemelor în 
cuvinte (Anca, Hațegan, 2008); rezultatul 
este o vorbire sacadată specifică acestor 
elevi. Un exemplu relevant este în cazul 
cuvântului miel: eleva pronunță acest 
cuvânt fără acel apendice palatal. S-a 
insistat asupra acestui tip de pronunție 
pentru a nu se ajunge la unele confuzii în 
scriere.  

Din punct de vedere calitativ, eleva 
întâmpină cele mai mari dificultăți în 
procesul fonetic de scurtare 
postconsonantică și de anulare a stopului 
glotal. Conform tabelului de mai sus, s-au 
înregistrat procentaje egale privind cele 
două tipuri de erori (26,7%). De asemenea,  
un procentaj egal au avut desonorizările și 
neutralizările (13.3%). Pe lângă acestea, s-

au identificat și aspirările, având un 
procentaj de 20%. 

III. Tipuri de erori articulatorii identificate 

a) Omisiuni: leu-_eu; covrig-_ovrig; 
evantai-evanta_; ninge-_inge; nucă-_ucă; 
cartofi-_artofi; 

b) Substituiri: dulap-tulap; 

c) Adăugări: zebră-zebrăe; perdea-
perdeau.  

În tabelul de mai jos vă vom prezenta 
frecvența de apariție a cuvintelor omise, a 
sunetelor substituite și adăugate.  

Tabel 5 – Tipuri de erori articlatorii 

 

 Fr
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Valid Omisiuni 6 66.7 66.7 66.7 
 Substituiri 1 11.1 11.1 77.8 
 Adăugiri 2 22.2 22.2 100.0 
 Total 9 100 100  

S-au identificat erori de articulare în cazul 
vocalelor ă și a datorită prelungirii 
acestora în poziție finală. În cadrul 
consoanelor oclusive și sonante omisiunile 
și substituirile pun cele mai mari probleme 
din cauza modului și locului de articulare 
uneori identic sau foarte apropiat, fără ca 
eleva să conștentieze aceste mici diferențe 
între sunete. În urma prelucrării statistice 
a datelor colectate s-au obținut 
următoarele rezultate (a fost utilizată 
versiunea SPSS 17.0):  

Din tabelul prezentat mai sus reiese faptul 
că procentul cuvintelor omise este foarte 
mare (66,7%), acest tip de eroare fiind cel 
mai întâlnită în acest caz. Acest fapt este 
explicat prin dificultatea articulării 
consoanelor c, t și n. 
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În vederea stabilirii gradului de 
inteligibilitate al pronunției cuvintelor în 
cadrul articulării și coarticulării la eleva cu 
dizabilitate auditivă, s-a ținut cont de 
numărul cuvintelor pronunțate corect și 
greșit. În urma analizei acestora, s-a 
calculat procentul de inteligibilitate al 
pronunției (Anca, Hațegan, 2008); s-a 
ținut cont de toate cuvintele cuprinse în 
test. A fost folosită următoarea formulă: 
p.i.p. = c x 100/C, unde: p.i.p reprezintă 
procentul de inteligibilitate a pronunției; c 
reprezintă totalul cuvintelor identificate 
corect; C reprezintă totalul cuvintelor 
analizate. 

În urma calculului, s-a obținut un procent 
de 28, 3%, care ne indică că nivelul 
inteligibilității pronunției cuvintelor în 
acest caz este foarte scăzut, ținând cont de 
faptul că mai mult de un sfert din cuvintele 
pronunțate  sunt greu inteligibile. 

Lungimea medie a producției verbale 

În urma aplicării probei MLU se pot 
identifica părțile de vorbire care sunt cele 
mai afectate, nivelul scăzut al dezvoltării 
lexicului, dar și aspectele ce țin de 
procesul de coarticulare.  Inițial, s-a 
selecționat materialul verbal utilizat, 
ținându-se cont de nivelul de dezvoltare al 
lexicului adolescenților cu dizabilitate 
auditivă (cuvinte cunoscute, utilizate de 
aceștia în vorbirea cotidiană, cu grad 
scăzut de dificultate). Materialul verbal 
supus analizei a cuprins 16 întrebări cu 
răspunsurile aferente. Din numărul total 
de cuvinte pronunțate, o parte au fost 
neinteligibile, neluându-se în calcul.  

În acest caz s-a calculat MLU și s-au 
obținut următoarele rezultate: 

MLU cuvinte =47
16

=2,93 

MLU morfeme =64
16

=4 

Astfel, valoarea MLU cuvinte este mai 
mică decât cea estimată, în comparație cu 
valoarea MLU morfeme, valoare care se 
apropie de normal. Valoarea MLU cuvinte 
indică un nivel foarte scăzut de dezvoltare 
al lexicului, în raport cu vârsta, tocmai 
datorită nestimulării limbajului verbal și 
încurajarea utilizării limbajului mimico-
gestual. Părțile de vorbire cele mai afectate 
sunt substantivele și verbele, prepozițiile 
și conjuncțiile lipsind în totalitate. Toate 
aceste dificultăți apărând datorită 
nivelului receptiv al limbajului scăzut, dar 
și datorită faptului că majoritatea 
cuvintelor sunt exprimate prin limbaj 
mimico-gestual, depunând prea puțin 
efort în verbalizarea acestora. În 
continuare vom prezenta câteva exemple 
care clarifică aspectele menționate mai 
sus: 

− substantive: anotimp, primăvară, 
martie, rândunica; 

− verbe: zugrăvesc, a face. 

De asemenea s-au identificat tipurile de 
erori articulatorii și coarticulatorii, acestea 
reprezentând obiectivul principal al 
acestei cercetări: 

1. Labializări: soare- soară; 
2. Bilabializări: mai- mbai; 
3. Aspirări: alb- albh; 
4. Scurtare vocalică postconsonantică: 

bujori- bujorii, pomi- pomii; 
5. Substituiri: anotimp- anotimb, 

păcălelilor- păcălelulor. 

S-a calculat gradul de inteligibilitate al 
pronunției după formula amintită mai sus 
și s-a obținut un procent de 79,66%, ceea 
ce indică un nivel crescut al inteligibilității 
pronunției în urma aplicării acestei probe. 
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Scala de vocabular Crichton 

Aplicând această scală de vocabular 
Crichton, s-a încercat surprinderea 
aspectelor ce țin de dezvoltarea lexicală, 
semantică și morfologică, ținându-se cont 
de utilizarea limbajului verbal și gestual. 
Din totalul de cuvinte explicate din prima 
serie, 31 au fost explicate corect, 8 au fost 
puse în context, 8 au fost explicate gestual, 
iar 1 nu a fost explicat deloc. Eleva 
folosește limbajul gestual în explicarea 
cuvintelor, dactilează cuvintele pentru a 
oferi un suport în explicarea lor și prezintă 
o capacitate limitată de exprimare verbală, 
având în vedere faptul că din 58 cuvinte, 
doar 33 sunt inteligibile. Cuvintele 
exprimate gestual sunt substantive care 
denumesc obiecte, fenomene ale naturii 
sau stări (cuțit, morcov, lăudăros, 
nefericit, se topește, flacără, umezeală, 
încăpățânat). 

La seria a doua se observă o schimbare de 
proporții în ceea ce privește explicarea 
corectă a cuvintelor și utilizarea limbajului 
gestual. Din totalul de cuvinte explicate 
din prima serie, 21 au fost explicate corect, 
5 au fost puse în context, 13 au fost 
explicate gestual, iar 14 nu au fost explicate 
deloc. După cum se poate observa, 
numărul de cuvinte necunoscute a crescut 
în cazul celei de  a doua scale, fapt ce se 
datorează gradului crescut de 
abstractizare. Cuvintele care au fost puse 
în context fac parte din categoria 
cuvintelor uzuale, din vocabularul activ al 
participantului. 

Comparând rezultatele se observă 
scăderea numărului de cuvinte explicate 
corect de la 31 la 21, din care 21 au fost 
explicate gestual, iar numărul celor fără 
nicio explicație crește de la 1 la 14. Numărul 
cuvintelor puse în context este 13. 

Tabel 6. Exemple de definiții date de L. la proba Crichton 
 Cuvinte Definiții oferite Interpretarea cuvintelor 
 
 
SERIA 1 
 
 
 
 

Flacără Lumină Cunoaște semnificația cuvântului, explică gestual printr-
un sinonim care face parte din același câmp lexical. 

Lăudăros  Cu nasul pe sus  Verbalizează și exprimă gestual. Cunoaște această însușire. 

Televizor  Film Nu încadrează obiectul într-o categorie de obiecte, însă 
cunoaște semnificația cuvântului, exprimând și gestual nu 
doar verbal. 

Diamant Inel Numește un obiect ce poate să conțină diamant și 
gesticulează.  

Se topește Se transformă 
apă 

Cunoaște semnificația cuvântului, spunând un sinonim și 
nu schimbă partea de vorbire. 

 
 
SERIA 2 
 
 
 

A pedepsi Stau la colț Explică gestual și exemplifică printr-o acțiune. 
A face  Ceva bine Cunoaște semnificația cuvântului, referindu-se la o acțiune 

generală, exprimă gestual. 
Furtună  Apă, valuri Numește două cuvinte care se regăsesc în manifestarea 

propriu-zisă a fenomenului; exprimă gestual. 
A salva  Om scapă Exprimă verbal și gestual, formând o propoziție în care 

este prezentată o acțiune specifică. 
Vesel  Bucuros Exprimă verbal și gestual. Cunoaște semnificația 

cuvântului. 
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Tabel 7. Modul de explicare al cuvintelor din cadrul probei Crichton 
SERIA I SERIA II 

 Explicate 
corect 

Explicate 
greşit sau 
deloc 

Puse în 
context 

 Explicate 
corect 

Explicate 
greşit sau 
deloc 

Puse în 
context 

Cuvinte 31 0 8 Cuvinte 21 0 5 
 

Tabel 8. Procentajul obținut la proba Crichton 
Cuvinte Explicate corect Explicate greşit sau 

deloc 
Puse în context 
 

Nr. Procente Nr. Procente Nr. Procente 

Seria I 31 12,4% 1 0,4% 8 3,2% 
Seria II 21 8,4% 14 5,6% 5 2% 

 

Un prim aspect care s-a dorit a fi investigat 
a fost legat de nivelul de dezvoltare 
morfologică, evidențiindu-se categoriile 
care apar mai frecvent în vocabularul 
elevei. Au fost analizate cele 80 cuvinte și 
s-a determinat că substantivele sunt cele 
care apar cel mai frecvent, fiind urmate de 
adjective, verbe, adverbele fiind pe ultimul 
loc. Știind că funcția sintactică este 
deficitară în toate cazurile de elevi cu 
dizabilitate auditivă, aceștia stăpânesc o 
vorbire telegrafică fără a facilita procesul 
coarticulatoriu și fără a respecta regulile 
gramaticale. 

Un alt aspect investigat este nivelul de 
dezvoltare semantică. Eleva  a obținut un 
punctaj de 38 puncte la prima serie și 57 
puncte la a doua serie, ceea ce ne indică un 
nivel scăzut de dezvoltare lexico-
semantică. Acesta a obținut o performanță 
scăzută la această probă deoarece a depus 
prea puțin efort în verbalizarea cuvintelor, 
nefiind stimulată îndeajuns. 

O importanță majoră, în cadrul acestei 
cercetări se acordă asupra identificării 
erorilor articulatorii și coarticulatorii chiar 
și în cadrul acestei probe. În continuare 

vom enumera tipurile de erori din cadrul 
acestei probe: 

1. Neutralizări: lapte-lapta; 
2. Bilabializări: lumină-lumbină; murdar-

mburdar; mare-mbare; 
3. Substituiri: apă-abă; film-falm. 

De asemenea s-a calculat gradul de 
inteligibilitate al pronunției obținându-se 
un procent de 61, 53%, rezultat ce 
demonstrează un nivel mediu de 
inteligibilitate al vorbirii în cadrul acestei 
probe comparativ cu rezultatul  mai bun 
din cadrul probei MLU și rezultatul foarte 
slab din cadrul testului de coarticulare. 
Obținând astfel de rezultate se confirmă 
ipoteza conform căreia gradul de 
inteligibilitate al vorbirii diferă în funcție 
de materialul verbal utilizat. În cazul 
nostru inteligibilitatea pronunției este mai 
scăzută atunci când se pronunță cuvinte 
izolate, decât în cazul vorbirii provocate. 

Concluzii 
În urma aplicării celor 3 teste de limbaj, 
performanța elevei este diferită. La prima 
probă, eleva a obținut un rezultat scăzut, 
datorită particularităților coarticulatorii 
deficitare, la proba MLU s-a demonstrat 
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faptul că prezintă un nivel scăzut de 
dezvoltare la nivelurile lexic și morfologic 
și la ultima probă s-a evidențiat un bun 
rezultat, ceea ce denotă că, materialele 
verbale au fost alese în mod util, iar 
dezvoltarea lexico-semantică este 
caracteristică elevilor cu dizabilitate 
auditivă de  această vârstă. Existența 
diferențelor dintre gradele de 
inteligibilitate al vorbirii, ne arată că 
performanța elevei diferă în funcție de 
materialul utilizat. Toate cele trei probe 
indică un nivel scăzut de dezvoltare a 
abilitățillor lexicale, factorul cel mai 
important fiind procesul coarticulator, cu 
cât există mai multe erori coarticulatorii, 
cu atât prezența pattern-urilor 
defectuoase crește. În urma aplicării celor 
trei teste, s-au obținut următoarele grade 
de inteligibilitate: 28,3%, 79,66%, 61,53%. 

 Folosirea cu precădere a limbajului 
gestual, împiedică dezvoltarea limbajului 
verbal. Deprinderile însușite în cadrul 
orelor de terapie a limbajului nu se 
sudează, datorită comunicării excesive cu 
ceilalți prin limbaj mimico-gestual. Cu cât 
eleva va folosi mai mult limbajul gestual, 
cu atât producțiile sale verbale vor fi mai 
puține și cu un grad scăzut de 
inteligibilitate. Multitudinea de erori 
coarticulatorii întâlnite în vorbirea 
acesteia au accentuat scăderea 
inteligibilității vorbirii odată cu trecerea 
timpului, chiar dacă s-a intervenit de 
timpuriu. 

În concluzie pronunția defectuoasă în 
cazul lui L. L. s-a datorat formării unor 
reprezentări greșite a propriilor mișcări 
articulatorii de-a lungul terapiei, din cauza 
auzului deficitar. 
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Limba italiană pentru elevii cu dizabilități auditive 
Italian Language for hearing impaired children 

Alina Cosmina COSMA1 

Abstract 

The aim of the present research was to make easier L2 or L3 Italian lessons by using modern technologies, 
adapted on base of a certain sampling reference: impairment and/or deficiency pupils. In our research 
we were using assistive-adaptive and rehabilitation technology, taking into account  modern software ad 
hardware systems. The result of using such technologies was the lexical development by correcting 
the expressive level and by practicing linguistic adapted idioms. 

Keywords: hearing imparments, disability, Italian, lexical developmemt, AT (Assistive 
Technologies). 

Introducere 
Conform British Council România 
(www.britishcouncil.ro), 240000 dintr-un 
total de 2850000 de români (adică 1 din 7 
oameni) sunt persoane cu dizabilități. 
Având în vedere ponderea ridicată și în 
continuă creștere (în 2021 aceștia 
reprezentau 15% din totalul populației), 
acestui subiect ar trebui să i se acorde o 
mai mare importanță, mai ales la nivel 
educațional, atunci când individul își 
formează abilitățile și deprinderile ce îi vor 
servi pentru întreaga viață. Această lucrare 
va avea în vedere, așadar, raportul elev – 
profesor, în cadrul orelor de limbă italiană, 
pentru copiii cu deficiențe de auz. De 
asemenea, ne vom construi cercetarea cu 
ajutorul schemei propuse de DeRose 2003: 
definirea problemei → proiectare → 
relevarea informației → analiză și 
interpretare.  

Definirea problemei 
Elementul principal din sfera noastră de 
cercetare îl constituie conceptul de 
deficiență (caracterizată drept pierdere, 
cfr. WHO 1993 și manifestată la nivel 
mental, senzorial și/sau fizic). Mai nou, 

americanii nici nu mai utilizează termenul 
de deficiency (deficiență), ci impairment 
(insuficiență). În sprijinul acestui 
argument vine însăși istoria lingvistică, 
întrucât latinescul deficientia se traduce 
prin lipsă. Din acest punct de vedere, 
conceptul mai sus menționat vine deseori 
interpretat în strânsă legătură cu cel de 
dizabilitate (rezultat al deficienței). 
Corelarea acestor două concepte 
fundamentale cu cel de-al treilea, denumit 
de către societate handicap nu face (chiar 
dacă, conform Constituției românești, 
incluziunea reprezintă un drept 
fundamental al omului, cfr. Legea educație 
naționale nr. 1/2011, art 2 (4), iar legea 
intervine, cfr. art. 12 (1), (6), pentru 
integrarea școlară a acestora) decât să 
creeze o barieră care poate limita șansele 
unui deficient sau a-l percepe în baza unor 
prototipuri. Importanța incluziunii 
sociale, care poate începe de la o vârstă 
precoce, odată ce copilul are contact cu 
primii colegi (la creșă), trebuie să mizeze 
în primul rând pe faptul că fiecare individ 
este diferit, indiferent dacă are sau nu o 
dizabilitate. Rolul educatorului și mai 
târziu, al profesorului este, din acest punct 

DOI:10.26744/rrttlc.2022.8.1.07 
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de vedere, cu atât mai important cu cât 
acesta este implicat chiar și la nivel 
birocratic, Statul român atribuindu-i, în 
paradoxurile sale (întrucât integrat și 
diferențiat sunt antonime, cfr. art (6) și (7) 
ale aceleiași legi) sarcini noi, fără a-i oferi 
însă și un model (ne referim la 
obligativitatea legală a  profesorului de a 
crea o un curriculum adaptat, având drept 
unică bază curriculumul din sistemul de 
învățământ național preuniversitar). 

Proiectarea informației 
Eșantionul nostru de cercetare a fost 
constituit din elevi cu deficiențe de auz, cu 
surditate totală sau hipoacuzie. Totalul 
acestora este de 39, format din băieți și fete 
cu vârste cuprinse între 14 și 20 de ani 
(ciclul liceal), care urmează programa 
școlară normală aferentă claselor IX - XII, 
conform Ministerului educației. Din acest 
punct de vedere, obiectivul nostru a fost 
acela de a folosi tehnologiile asistate de 
calculator, pe post de instrumente la clasă, 
ținând cont de vârsta și particularitățile de 
dezvoltare ale elevilor. EU Assistant: 6 nu 
limitează tehnologia asistivă doar la 
sisteme software și hardware: tehnologia 
asistivă este un termen care include 
dispozitive de asistență, adaptare și 
reabilitare. Chiar dacă EU Assistant nu 
face o diferență clară între cele 3 tipuri de 
tehnologii, am preferat să utilizăm acea 
definiție pentru a reliefa complexitatea 
procesului de învățare, în vederea 
integrării elevilor cu deficit de auz, în 
fluxul normal al activității școlare. Atât 
tehnologiile de acces, puse la dispoziție de 
către școală  (ex. amplificatoare de sunete, 
aparate auditive, videoproiector, 
internet), cât și cele adaptative, pe care 
fiecare persoană fără dizabilitate ar trebui 
să și le însușească, pentru a putea 

comunica cu o persoană cu dizabilitate 
(ex. învățarea LMG sau efectuarea altor 
programe de formare profesională, 
adaptate pe nevoile acestora) sunt menite 
să le transmită elevilor valorile minime 
necesare pentru a deveni membri 
funcționali ai unei societăți sănătoase.  

Un alt obiectiv a fost acela de a transforma 
lecțiile de italiană în povești cu imagini (în 
domeniul lexical), de a corecta nivelul 
expresiv (în acest caz, doar în scris), și de 
exersa formulele de limbaj (ne-am propus 
să utilizăm la lecție cuvinte uzuale, 
înțelese și de copiii care dispun de un 
vocabular sărac, să folosim dialogul de 
scurtă durată, axat pe obiecte și/sau 
evenimente de tip situativ). De asemenea, 
absolvirea unor cursuri de limbaj mimico 
– gestual a reprezentat obiectivul principal 
al cadrului didactic, întrucât acesta 
reprezintă canalul de comunicare între 
profesor și elev.   

Întrucât orele de italiană nu permit 
folosirea tehnologiilor de acces 
(tehnologiile de acces permit utilizarea 
unor noi metode care urmăresc realizarea 
obiectivelor propuse de echipa 
multidisciplinară și nu de un singur cadru 
didactic. Deoarece cadrul didactic este 
specializat doar pe domeniul filologie, 
acesta nu are competențele necesare 
pentru a utiliza tehnologii de acces), ne-
am gândit să folosim tehnologiile asistive, 
având ca obiectiv principal identificarea 
anumitor programe care pot facilita 
reușita copiilor în procesul de învățare, în 
cel de comunicare sau al autonomiei 
personale. Alte obiective de care am ținut 
cont în alegerea tehnologiilor asistive au 
fost:  

instruirea copiilor și familiilor acestora, 
dar și a cadrului didactic în folosirea 
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soluțiilor date de aceste tehnologii, în 
vederea autonomiei sau 
dezvoltarea/realizarea unor activități; 

crearea unui raport de echivalență între 
soluțiile oferite de aceste tehnologii și 
obiectivele propuse, resursele materiale, 
umane și așteptările generate de contextul 
în care respectiva activitate se desfășoară 
(despre suportul acordat beneficiarilor 
programelor vorbește pe larg Desideri 
2013).  

Ipoteza de la care am pornit a fost aceea 
că, indiferent de tipul de tehnologie 
asistivă ales, acesta trebuie să 
îndeplinească un criteriu fundamental: 
tipul de deficiență al elevilor. Această 
ipoteză a mizat în jurul unor principii (vezi 
Pufan 1982: 7 – 21) de ordin social: 

− integrării (obiectiv - aplicarea 
măsurilor de reabilitare); 

− individualizării (obiectiv – 
particularitățile individuale 
evidențiate); 

− coordonării (obiectiv – colaborarea 
între diferite instituții); 

− continuități (obiectiv – legătura între 
diferite etape de reabilitare socială); 

− acțiunilor indirecte – forme, măsuri 
folosite de deficienți în mod natural 
(obiectiv - însușirea acestora).  

Toate aceste principii țin cont cele trei 
criterii de apreciere: ocupațional, 
manifestat la nivel școlar și mai ales la 
nivel profesional, psihologic, din punct de 
vedere cognitiv și afectiv și sociologic – 
integrarea în micro sau macro – grupuri.  

O a doua ipoteză a fost constrângerea 
actului grafic. Fiind familiarizați cu 
domeniul lingvistic (autoarea lucrării de 
față deține un doctorat de profil filologic, 
având experiență și în domeniul foneticii 

experimentale), știm că scrierea dispune 
de mai puține mijloace decât vorbirea, la 
fel cum știm că citirea îi este superioară 
scrierii (se poate citi fără a scrie, dar nu și 
invers). Tocmai de aceea cadrul didactic 
nu a renunțat la vorbire, încercând să 
stimuleze, pe cât posibil, dezvoltarea 
auzului fonematic a hipoacuzicilor, având 
drept metode nu doar utilizarea de 
simboluri, ci și noțiunile sau conceptele 
prin care limbajul poate fi explicat (vezi 
Saussure 201)  în relația semnificat – 
semnificant . Pentru non – auzitori s-a 
folosit sistemul LMG ( Limbajul 
Mimico-Gestual).  

Relevarea informației 
În încercarea de a produce și/sau gestiona 
politici, la nivel micro (școală) și macro – 
structural (minister), practici (noi și 
capacitățile noastre intelectuale, nivelul 
de instruire, locul și resursele pe care le 
avem la dispoziție) și mentalități 
(categoria de indivizi cu care lucrăm) 
bazate pe principiile integrării incluzive, 
vedem colaborarea cu membrii familiei 
foarte importantă, întrucât, cfr. Pufan, op. 
Cit.: 89, nivelul formativ și caracteristicile 
structurale ale relațiilor interumane 
existente în familie alcătuiesc baza pe care 
se clădesc noile relații. Beneficiile acestor 
relații s-au văzut nu doar în ceea ce 
privește subminarea relației de  
subordonare – supraordonare, 
transformată într-una de coordonare, dar 
și în ajutarea cadrului didactic în procesul 
de a identifica lucrurile prin care fiecare 
elev e special. Pe parcursul studiului 
nostru, am observat și lucruri mai puțin 
pozitive: capacitatea sau abilitatea de a 
percepe în diversitate lucrează cu o 
variabilă greu de gestionat: nevoia de 
adaptare. Nu doar elevul trebuie să se 
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adapteze cerințelor școlare, ci și profesorul 
trebuie să lucreze diferit, la clase diferite, 
printr-o strategie care să nu vizeze doar 
cunoștințele profesorului și capacitatea 
acestuia de a le transmite, ci și implicarea 
emoțională a celor în cauză. De asemenea, 
ideea de egalitate, pe care se mizează în 
școala de masă, la școlile speciale nu 
funcționează, deoarece copilul cu 
dizabilități trebuie satisfăcut în funcție de 
nevoia pe care o are, or asta se numește 
diversitate.  

Înțelegerea perspectivei celuilalt și 
implicit impunerea punctului propriu de 
vedere ne-au ajutat pentru ceea ce 
înseamnă o mai bună colaborare, chiar 
dacă, din perspectiva de simplu cadru 
didactic, o relație permanentă cu părinții 
nu este întotdeauna posibilă. Factorii care 
alterează relația părinte - profesor nu se 
concretizează doar în faptul că profesorul 
în cauză interacționează cu fiecare clasă 
doar 2 ore/săptămână, ci și în acela că 
liceenii nu sunt la fel de conectați în relația 
elev – părinte – profesor cum se întâmplă, 
de pildă, la clasele primare.  

Observațiile pentru LMG sunt referitoare 
la construcția frazei (topica deficienților 
de auz este una diferită față de topica 
limbii române, fapt pentru care, limba 
română, egală cu o limbă străină (ex. 
italiana), e mult mai greu de asimilat. Așa 
se explică și inadvertențele lor în scriere, 
inadvertențe care pentru topica lor sunt 
perfect normale), în corelație cu mișcările 
pantomimice și faciale. Acestea din urmă 
sunt menite să nuanțeze mesajul, 
metaforizându-l. De asemenea, repetarea 
unor anumite gesturi transformă 
respectiva acțiune într-una prioritară. 
Reversul medaliei este, desigur, eliminarea 
altor gesturi, iar acest lucru, cu excepția 

situațiilor în care există cuvinte care pot fi 
subânțelese, constituie un dezavantaj. Un 
exemplu este tendința de a include 
însușirile unui obiect în caracteristicile 
acestuia. Substantivizării subscriu și 
semnele analoge de tipul prepoziției sau 
conjuncției, care sunt aproape absente din 
LMG. Adoptarea acestui tip de limbaj, ca 
unic mijloc de comunicare, are efecte și 
asupra profesorului, vizibile în raport cu 
persoanele auzitoare. O labiolectură 
permanentă transformă mișcarea evidentă 
a buzelor într-o habitudine greu de 
gestionat chiar și în afara orelor de curs. 
Acesteia i se asociază limbajul sacadat, pe 
care profesorul (având și hipoacuzici) îl 
asociază labiolecturii.  

Desigur că tehnologiile de acces, 
împreună cu cele asistive nu fac decât să 
asigure performanța, creșterea sau cel 
puțin un nivel satisfăcător al procesului de 
învățare, asigurând comunicarea profesor 
– elev, dar și autonomia personală, prin 
îmbunătățirea funcțiilor fizice ce 
compensează deficitul în cauză, accesul la 
resurse multiple de informații și chiar (mai 
ales în cazul tehnologiilor de acces) 
tratarea/prevenirea înrăutățirii condiției 
de sănătate. În cazul nostru, putem folosi 
o perspectivă globală, întrucât școala la 
care ne desfășurăm activitatea nu este una 
de masă, cazurile de surditate nefiind, 
astfel, izolate, ci holistice. Totuși, planul 
de intervenție personalizat ne poate ajuta 
să acționăm diferențiat, chiar dacă clasele 
la care lucrăm au în vedere programa 
școlară de masă și nu una adaptată.  

Tehnologiile de acces despre care am 
vorbit și în partea de proiectare sunt 
asigurate de către conducerea școlii, 
profesorului nevenindu-i nicio atribuție 
de acest gen. În ceea ce privește 
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tehnologiile adaptative, profesorul a 
efectuat, așa cum s-a menționat deja, 
cursuri de abilitare profesională, atât 
pentru a fi capabil să înțeleagă procesul 
psiho – somatic al elevului, cât și modul 
prin care acesta este capabil să comunice 
cu interlocutorul.  

Am împărțit tehnologiile asistive în 4 
categorii, încercând să oferim fiecăreia 
rolul ei, în interiorul orelor de italiană. 

Sistemele asistate fără tehnologie 
− imagini sugestive xeroxate și colorate, 

utilizate cu scopul de a acomoda elevii 
la anumite cerințe (ex. învățarea unor 
noi elemente lexicale); 

− hârtie colorată, lipici, postere utilizate 
în scopul de a realiza materiale proprii 
tactile; 

− labiolectura, dactilemele sau LMG;  
− Sistemele low – tech - sunt acele 

instrumente non electronice de tipul: 
− pozelor; 
− prezentărilor Powerpoint; 
− documentelor Word/PDF; 

Sistemele middle - tech 
Sunt cele acționate cu baterii sau 
tehnologii electronice necomputerizate: 

− softuri educaționale, menite  să facă 
învățarea mai ușoară și/sau mai 
interactivă și să le ofere elevilor un 
feedback imediat; 

Sistemel high – tech 
Sisteme computerizate, care oferă elevilor 
oportunitatea de a-și utiliza întregul 
potențial. Întrucât elevii cu deficiențe de 
auz reușesc să se descurce în mod 
autonom, odată ajunși la sistemele 
middle-tech, utilizarea sistemelor high-
tech nu a fost necesară (evident, atunci 
când am făcut această afirmație ne-am 

referit exclusiv la orele de limbă italiană. 
Audiologii, folosesc, de pildă, diferite 
sisteme high – tech pentru a efectua 
audiograme. La fel se întâmplă și cu 
logopezii, care se folosesc de aceste 
sisteme în procesul demutizării).  

Dificultatea utilizării acestor sisteme 
crește odată cu complexitatea acestora: în 
timp ce sistemele asistate fără tehnologie 
necesită resurse și competențe minime, 
utilizarea sistemelor high-tech necesită 
resurse financiare, de 
orientare/reorientare a spațiului și 
temporale (profesorul trebuie să fie 
instruit pentru a fi capabil să folosească în 
condiții optime un anumit program și 
pentru a transmite, la rândul său, 
informația). Indiferent că vorbim despre 
tehnologii de acces, asistive sau 
adaptative, principalul dezavantaj este 
latura financiară. În cazul în care școala nu 
primește sprijin, achiziționarea personală 
(indiferent că este vorba despre 
achiziționarea unui sistem audititv de 
către elev, efectuarea unui curs de formare 
de către cadrul didactic sau achiziționarea 
unui device de către școală) poate 
reprezenta o piedică majoră în utilizarea 
acestor tipuri de tehnologii. Un alt punct 
negativ se reflectă în indici temporali: 
utilizarea unui anumit device necesită o 
pregătire prealabilă. Chiar dacă nivelul de 
pregătire necesar este depășit, proiectarea 
acestor tipuri de operare este secvențială, 
or elevul are nevoie de o acoperire globală.  

Pentru desfășurarea unei lecții la clasă, am 
folosit în principal 4 softuri educaționale 
(aceste 4 softuri educaționale nu sunt 
singurele folosite, ci alternează sau își 
completează ariile tematice cu softuri 
educaționale asemănătoare, folosirea lor 
variind, în funcție de tipul de lecție):  
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− SymWriter (www.widgit.com), un 
sistem de scriere care folosește 
simboluri, ca suport pentru text, în 
cadrul programului Widgit; 

− Mozabook, de pe platforma MozaWeb 
(www.mozaweb.com), ca alternativă 
pentru manual; 

− Ciao, amici! 
(http://ciaoamici.rizzolieducation.it/), 
platformă educațională italienească; 

− ClassDojo ( 
https://www.classdojo.com/), un 
sistem de recompense digitalizat.  

Widgit este un instrument care ne-a servit 
în principal la transformarea comunicării 
scrise în semne și care se deschide cu 5 
casete, una dintre ele fiind manualul de 
utilizare. În afara interfeței interactive 
care se poate alege pentru program, acesta 
conține opțiunile avansate de scriere, 
respectiv transcriere a unui document cu 
simboluri, unde, practic, se introduce o 
propoziție pe care programul o „traduce” 
automat în semne. În afară de această 
posibilitate, programul conține caseta 
Proiectare mediu, unde utilizatorul își 
poate elabora propriul plan, alegând din 
simbolurile puse deja la dispoziție sau 
inserând imagini noi de pe calculator sau 
internet. Internetul este folosit și pe post 
de opțiune alternativă, în interiorul 
aceluiași program (Vizitați pagina web) 
pentru a efectua actualizări sau a îmbogăți 
simbolurile deja existente.  

MozaWeb este o platformă ce poate fi 
folosită atât de profesori, cât și de elevi, 
având disponibile exerciții realizate de 
către alte cadre didactice sau posibilitatea 
de a realiza propriile materiale interactive 
(ex. asociere de perechi, cuvinte șerpuite). 
Platforma beneficiază de alte instrumente 
de tipul jocurilor (ex. puzzle) sau lecțiilor 

digitale, unele dintre ele, în variantă 3D 
(ex. pentru biologie, istorie, geografie). Nu 
în ultimul rând, MozaWeb are și un 
program, numit MozaBook, care, așa cum 
îi spune și numele, pune la dispoziție 
anumite manuale și dă posibilitatea 
cadrelor didactice de a-și creea propriile 
manuale.  

Ciao, amici! este o platformă concepută de 
Rizzoli education, liderul editorial al 
materialelor școlare italienești, destinată 
vorbitorilor nativi de clase primare. 
Aceasta se adresează în special limbii 
italiene (ca limbă maternă), prin formule 
simple și eficace, chiar dacă limba italiană 
nu e singura materie acoperită de 
platforma în cauză (alte materii sunt 
geografie, științe, matematică și istorie).  

Classdojo nu este decât varianta 
digitalizată pentru clasicul carnețel de 
notițe, folosit pentru evaluarea pe 
parcurs,. Acesta oferă și o conexiune 
directă cu părinții, cu feedback imediat, 
dar și permiterea unei evidențe 
semestriale atât la nivel individual (copilul 
se poate astfel autoevalua), cât și la nivel 
de clasă (profesorul are o evidență 
permanentă asupra activității copilului de 
la clasă).  

Tehnologiile asistive alese de noi la 
punctele (a) – (d) satisfac toate cerințele 
unui proces educațional de calitate, 
întrucât sunt: 

− evaluative, prin informațiile oferite; 
− formative, oferind posibilitatea 

profesorului de a planifica noi etape; 
− diagnostice, întrucât intervin pozitiv în 

procesul de învățare și reprezintă un 
punct de sprijin pentru cadrul didactic; 

− sumative, înregistrând activitatea în 
mod sistematic.  

http://www.widgit.com/
http://www.mozaweb.com/
http://ciaoamici.rizzolieducation.it/
https://www.classdojo.com/
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Analiză și interpretare 
Conceptul de design incluziv se referă la 
modalitățile create pentru anumite nevoi. 
În afară de tehnologiile asistive, care vor fi 
prezentate mai pe larg, în cele ce urmează, 
am dori să tratăm accesibilitatea mediului, 
drept o condiție sinequanon. Chiar dacă 
deficienții de auz au accesibilitate fizică, 
pentru comprehensiune nu e necesară 
doar utilizarea unui alfabet special, așa 
cum mulți ar crede, ci transmiterea 
mesajului ține cont și de factorii de mediu, 
cum ar fi: poziționarea băncilor în formă 
de semicerc, asigurarea luminozității în 
sala de clasă, ajustarea scaunului 
profesorului la același nivel cu scaunele 
elevilor. De asemenea, s-au observat 
diferențe de semne între diferiți elevi, 
proveniți din diferite zone ale țării, fapt 
pentru care limbajul semnelor s-a 
completat la clasă cu labiolectura. Am 
observat de la elevi că expresia facială este 
pentru ei un proces de 
evidențiere/metaforizare/hiperbolizare în 
vorbire, fapt pentru care am încercat să 
abordăm și noi acest aspect, la nivel 
personal.  

Privitor la utilizarea sistemului de 
comunicare LMG, trebuie să menționăm 
că l-am învățat de la 0. Însă acest lucru nu 
a constituit neapărat un dezavantaj, ba din 
contră, a apropiat profesorul de elev, 
aceștia percepând stângăcia profesorului 
de a comunica drept un punct în care ei au 
putut aduce completări. Astfel, mai ales la 
orele de lexic, lecțiile s-au desfășurat 1:1 în 
ideea în care elevii învățau 1 cuvânt în 
italiană, pe care mai apoi profesorul 
trebuia să îl reproducă, ceea ce i-a făcut pe 
elevi mult mai receptivi decât atunci când 
ar fi avut la clasă un profesor care doar să 
le transmită informația. Pe parcurs, chiar 

dacă nu a mai fost nevoie de acest lucru, s-
a menținut aceeași abordare, la care au 
intervenit mici schimbări: în cazul în care 
s-a avut de a face cu un cuvânt banal (pe 
care elevii intuiau că profesorul îl știe), 
acesta din urmă îi întreba cum se numește 
acel obiect în zona lor. Astfel, s-a menținut 
aceeași receptivitate, în variantă 
îmbunătățită: interesul nu a mai fost doar 
1:1 (profesor – elev), ci 3:3 (profesor – elev 1 
– elev 2).  

Conceptul de design incluziv presupune 
nu doar folosirea unor gesturi și simboluri 
adoptate la nivel național sau 
internațional, ci și folosirea materialelor 
vizuale pentru elevii cu surditate, întrucât 
ambele fac parte din categoria sisteme 
alternative de comunicare light tech. Ceea 
ce noi am observat a fost faptul că 
imaginile colorate funcționează mult mai 
bine în implementarea unui nou lexic 
decât imaginile alb – negru. Propunem, 
pentru exemplificare, 2 modele ale 
aceleiași imagin-  (imagine alb – negru) 
imagine color): 

  
Figura 1: Ora în limba italiană 
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Figura 2: Ora în limba italiană 

Tehnologiile asistate pe calculator se pot 
folosi pe tot parcursul procesului de  
predare – învățare – evaluare, profesorul 
având posibilitatea de a facilita informația 
pe care intenționează să le-o transmită 
elevilor, prin crearea unui ambient plăcut 
de învățare pentru elev, dar și crearea de 
noi oportunități. Întrucât regulile interne 
ale școlii nu permit elevilor folosirea 
telefoanelor mobile la clasă, nu s-a putut 
folosi inputul audio de la Google 
Translate, prin care aceștia ar putea vedea 
direct pe propriul device discursul 
profesorului, transformat din discurs oral 
în variantă scrisă. Acest gol s-a compensat 
însă cu adoptarea LMG.   

Așa cum am menționat deja în secțiunea 
destinată observației, SymWriter  este un 
instrument menit să ajute elevii și 
profesorii care au dificultăți în scrierea 
textelor. WLS (Widgit Literacy System), 
din cadrul programului SymWriter, este 
mai dezvoltat decât alte sisteme simbolice 
(ex. PCS) atât în ceea ce privește numărul 
de cuvinte (are aproximativ 30000 de 
cuvinte, comparativ cu 10000, câte 
utilizează PCS), cât și sfera gramaticală: 
WLS folosește anumite simboluri pentru 

timpurile verbale (face diferența între 
trecut, prezent și viitor), plurale, 
superlative sau derivate. Pentru 
exemplificare, am propus o imagine cu 
traducerea aceleiași fraze în cele 2 sisteme:  

 
Figura 3: Exemplu de transcriere a unei 

fraze în italiană, cu ajutorul simbolurilor 
PCS (Picture Communication Symbols) 

 
Figura 4: Exemplu de transcriere a unei 

fraze în italiană, cu ajutorul simbolurilor 
WLS (Widgit Communication Symbols) 

După cum se observă din cele 2 imagini 
alăturate, WLS reușește să acopere 
cuvintele percepute de către sistemul 
simbolic PCS drept abstracte. În plus, se 
observă o diferență nu doar în acoperirea 
complementului de agent, dar și în 
folosirea simbolică a timpurilor verbale: 
PCS folosește semnul sugestiv pentru 
verbul  a face, însă fără vreo precizare 
temporală, în timp ce la WLS observăm 
semnul → sugestiv pentru viitor, în 
antiteză cu ← folosit pentru trecut. De 
asemenea, pe lângă simboluri, WLS mai 
utilizează semne specifice pentru negație ( 
a se vedea linia roșie diagonală folosită 
pentru cuvintele nu și niciodată) sau 
pentru pluralele substantivelor (++). Un 
alt lucru pozitiv este acela că Widgit poate 
fi folosit și pentru alte categorii de 
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dizabilități: chiar dacă noi nu îl folosim, în 
meniu se găsește și opțiunea Vorbește – 
după literă, cuvânt sau propoziție, unde se 
poate selecta viteza și tipul de voce, dintr-
o listă predefinită. Al treilea avantaj este 
posibilitatea de verificare a ortografiei: 
cuvintele scrise greșit sunt evidențiate cu 
roz, iar un simplu click dă 
elevului/profesorului posibilitatea să 
aleagă varianta corectă dintr-o listă de 
sugestii.  

În altă ordine de idei, în cazul în care se 
dorește o interpretare proprie (fie pentru 
că Widgit nu are semnele respective, fie 
pentru că nu acoperă în totalitate ceea ce 
noi vrem să transmitem la clasă), aceasta 
nu se poate face la fel de ușor cum se poate 
face o traducere de frază. Tocmai de aceea, 
noi folosim Widgit doar ca variantă 
adițională pentru traducerea de texte. 
Atunci când ne propunem să lucrăm cu 
noțiuni gramaticale, de exemplu, crearea 
de celule este obligatorie. Pentru folosirea 
eficientă a ceea ce programul numește 
grătar cu celulă, am realizat anumite 
reguli, pe care ne-am propus să le 
respectăm, în așa fel încât informația să fie 
mai ușor de transmis:  

− o propoziție ar trebui să se încadreze pe 
un singur rând (vezi exemplul de mai 
sus); 

− simbolurile trebuie alese cu grijă, astfel 
încât să se evite cuvintele abstracte, 
care lasă loc interpretărilor, 
semnificația fiind aceeași pentru toată 
lumea (vezi lipsa simbolurilor din 
sistemul de scriere PCS).  

Avantajul utilizării opțiunii Proiectare 
mediu ar fi nelimitarea doar la traducerea 
de texte (ceea ce face, de pildă, opțiunea 
Scriere document), prin oferirea 
posibilității inserării de imagini (lexic) și 

utilizarea de grătare pentru substantive și 
verbe (gramatică). Un alt avantaj ar fi 
schimbul de culori pentru un anumit 
cuvânt/categorie gramaticală, fapt care 
focusează atenția elevului exact pe 
elementele care se doresc a fi reținute. De 
asemenea, din acest punct de vedere, 
elevul își poate însuși latura lingvistică a 
limbii, prin ceea ce se numește pregătire 
indirectă (de pregătirea directă se ocupă 
profesorii care efectuează terapii): exerciții 
de educare a analizatorului vizual 
(diferențierea culorilor, mărimilor, 
formelor – în programul SymWriter se 
poate schimba nu doar culoarea, ci și 
dimensiunea literelor, fontul acestora și 
spațierea cuvintelor/rândurilor) și 
exerciții de educare a atenției (identificare, 
clasificare, construcție). Acestea din urmă 
sunt exersate și în categoriile (b) și (c). Ne 
place extrem de mult faptul că există un 
centralizator de grafice, cu simboluri 
sortate tematic (ex. haine, peisaje, 
animale), dar și opțiunea Găsire simbol, 
fapt care ne face să considerăm acest lucru 
un avantaj, cel puțin din punctul de vedere 
al economiei de timp.  

Unul dintre dezavantajele utilizării acestui 
sistem sunt costurile. Școala noastră a 
achiziționat 5 licențe a câte 150 euro 
fiecare. Marele dezavantaj al acestor 
licențe e că pot fi folosite pe un singur 
calculator și fiind vorba de un număr 
limitat, acestea s-au atribuit cadrelor 
didactice din mediul primar, fiind un 
instrument primordial pentru copiii de 
această vârstă. Acum există posibilitatea 
de a obține și o licență online, însă fără 
costuri suportate din partea școlii 
(întrucât s-a achiziționat deja programul 
respectiv înainte de a fi disponibilă 
varianta online), ceea ce înseamnă un cost 
suplimentar de 5 euro/lună pentru cadrul 
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didactic care dorește să îl folosească 
(există cadre didactice care se gândesc că 
pot face același lucru prin LMG, fără a fi 
nevoie de plata adițională pentru ceva ce 
ei reușesc să facă singuri). Un alt 
dezavantaj este că programul de față nu 
utilizează sistemul LMG, ci un sistem 
propriu de semne, care trebuie învățat 
înaintea folosirii lui (ex. ++, →, ←).  

Referitor la crearea unei celule proprii, 
dezavantajul major este acela că se poate 
lucra cu aceasta doar pe moment, salvarea 
uneia sau mai multor celule necesitând o 
aplicație adițională. Un alt dezavantaj este 
limitarea la nivel gramatical: se pot 
construi grătare doar pentru substantive și 
verbe.  

Folosirea platformei MozaWeb s-a 
efectuat în scopul completării lecțiilor din 
manualul cu care lucrăm la clasă 
(programul MozaBook de pe platformă), 
în cazul în care tematica manualelor 
disponibile coincide cu cea a manualelor 
noastre. Avantajul major a fost acela că 
manualele disponibile pe platformă, fiind 
adresate unor copii cu vârste mai mici, au 
conceput și exerciții cu un grad de 
dificultate mai scăzut decât cele propuse 
în manualele după care lucrăm noi la clasă. 
E binecunoscut faptul că decompensarea 
personalității se face prin antrenare și 
competitivitate. De la această idee s-a 
pornit și la orele de italiană, atunci când s-
a exclus singularizarea și implicit, 
marginalizarea elevilor mai slabi, printr-o 
colaborare la nivel general și prin 
propunerea unor exerciții gramaticale mai 
ușoare decât cele din manual, astfel încât 
toți elevii să înțeleagă și să poată lua parte 
la activitatea didactică propusă. Referitor 
la alegerea materialului, chiar dacă de 
fiecare dată a trebuit să facem o selecție, 
astfel încât propunerile noastre să fie în 

conformitate cu vârsta elevilor, cel puțin la 
exercițiile gramaticale, acest lucru ni s-a 
părut un privilegiu, întrucât manualul 
greoi de la clasă ar fi trebuit permanent 
adaptat, astfel încât să fie comprehensibil 
pentru elevii cu deficit de auz care încep 
studiul limbii italiene de la 0. Ba mai mult, 
mizând pe vârsta la care se adresează 
manualul de la clasă (acesta e destinat 
tuturor persoanelor cu o altă cetățenie 
decât cea italienească și nu neapărat 
elevilor), anumite informații sunt tratate 
în mod superficial. Pentru a reliefa 
diferența de comprehensiune dintre cele 2 
manuale, am ales 2 exemple elocvente care 
propun același lucru:  

 
Figura 5: Utilizarea verbului a(-i) plăcea 

(manualul Progetto italiano) 

 
Figura 6: Utilizarea verbului a(-i) plăcea 

(manualul Limba modernă italiană) 

După cum se poate observa, manualul de 
la clasă explică, la nivel teoretic, diferența 
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dintre îmi place și îmi plac (prezent, 
însoțit de o formă pronominală de dativ) 
în același spațiu cu alt verb (aș vrea –
condițional) fără legătură gramaticală cu 
verbul precedent și fără niciun alt exercițiu 
în care s-ar putea exersa noul element 
gramatical sau lexicul unității respective. 
Pe de altă parte, referința la alimente (care 
constituie, de fapt, și tema unității) se face 
o singură dată (mi piace se utilizează 
pentru un singur produs alimentar, în 
timp ce mi piacciono se utilizează pentru 
mai multe produse alimentare), celelalte 
exemple neavând, din nou, legătură 
directă cu tema. Din contră, în manualul 
utilizat paralel, observăm nu doar formele 
mi piace/mi piacciono, îmbogățite cu 
adverbele molto/poco, dar și elementele 
lexicale care vizează aceeași temă 
(exprimarea preferinței), susținute de 
imagini vizuale, pe parcursul a o întreagă 
pagină. Totodată, după cum se observă din 
cele 2 figuri mai sus menționate, al doilea 
manual e prezent și în formă digitalizată.  

Alternativ cu acest manual digital, folosim 
manualul și caietul de exerciții din seria 
Un tuffo nell’azzurro, în versiune tipărită ( 
Bacci, Zambardino 2010, 2015) sau, acolo 
unde este posibil, în varianta online 
(http://www.untuffonellazzurro.com/2013
/01/sfoglia-un-capitolo.html ). Nu am ales 
să ne creăm propriul manual, întrucât 
manualele cu care lucrăm la clasă au un 
CD cu exerciții, care vizează toate 
competențele pe care și le propune 
învățarea unei limbi străine, după cum se 
poate observa din exemplele de mai jos. 

 
Figura 7: Componența CD-ul manualului 

utilizat pentru clasa a IX -a 

 

http://www.untuffonellazzurro.com/2013/01/sfoglia-un-capitolo.html
http://www.untuffonellazzurro.com/2013/01/sfoglia-un-capitolo.html
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Figura 8: Componența CD-ul manualului 
utilizat pentru clasele a XI – a și a XII-a). 

Cu toate că avem în evidența noastră 4 
clase (IX, XIII), am propus doar 2 imagini, 
explicațiile fiind următoarele: 

− clasa a IX -a și clasa a X -a lucrează după 
un singur manual, împărțit în 2, din 
cauza complexității temelor; 

− clasa a XI -a lucrează după Allegro, care 
este, ca nivel de complexitate, între 
Progetto italiano 1 și 2, cel din urmă 
fiind manualul după care se lucrează la 
clasa a XII -a; 

− nu am atașat componența CD – ului de 
la manualul de clasa a XI -a deoarece nu 
este la fel de complex ca și cel 
aparținând Progetto italiano.  

Complexitatea manualului se explică prin 
aceea că acesta este conceput pentru 
persoanele non native, dornice să învețe 
limba italiană (fapt pentru care este folosit 
și la nivel universitar, la cursurile de 
Italiană – facultativ sau în cadrul centrelor 
culturale italiene. Motivul principal 
pentru care s-a ales să se lucreze cu acesta 
este tematica adaptată pentru adolescenți 
(în detrimentul manualelor existente la 
Editura Didactică și Pedagogică) și faptul 
că până în momentul de față, cu excepția 
manualelor de clasa I, a II -a, a V -a și a VI 
-a, din cadrul aceleiași edituri, nu există 
alte manuale concepute de autori români, 
la o editură românească și în concordanță 
cu programa școlară. În consecință, temele 
disparate/prea greoaie reprezintă un 
dezavantaj pentru CD -ul aferent 
manualului, manualele digitale 
disponibile pe MozaBook reprezentând 
soluția salvatoare pentru adaptarea 
programei.  

Un dezavantaj al platformei MozaWeb 
este faptul că abonamentul nu acoperă 
toate programale (de exemplu, plata 
abonamentului MozaBook nu dă acces 
programelor MozaMap, LabCamera sau 
Euler 3 D), ceea ce asigură un acces limitat 
(utilizatorul are permisiunea să vizioneze 
alte 5 lucruri/lecții/exerciții care nu țin de 
programul respectiv pe săptămână, chiar 
dacă acestea sunt parte a aceleiași 
patforme). Acest lucru s-a întâmplat și în 
cazul nostru, atunci când am decis să 
alegem să lucrăm cu varianta MozaBook, 
în scopul dezvoltării și modernizării 
lecțiilor de limbă italiană. Un alt motiv 
pentru care nu am utilizat și alte programe 
este faptul că platforma respectivă nu 
pune accent pe limbile străine (cum face, 
de exemplu, cu matematica, româna, 
biologia, geografia, fizica, chimia, unde nu 
există doar lecții interactive, ci și o 
multitudine de jocuri, exerciții și materiale 
de lucru pentru toate gusturile și pentru 
toate categooriile de vârstă), singura 
posibilitate pentru materia noastră fiind 
folosirea manualelor de italiană 
disponibile, ca variantă alternativă, pentru 
unele lecții greoaie de la clasă. Strict 
referitor la programul MozaBook, 
dezavantajul este că se pun la dispoziție 
doar manualele editurii Didactice și 
Pedagogice: clasa I, clasa a II -a, clasa a V – 
a și clasa a VI – a. E adevărat că programa 
școlară a acestora coincide cu programa de 
la clasele IX, X, întrucât în toate cele 3 
cazuri (I, V, IX) materia pornește de la 0, 
însă tematica exercițiilor (cu excepția 
acelora gramaticale) este adaptată unei 
categorii de vârstă care nu coincide cu 
preferințele adolescenților, fapt care ne-a 
făcut munca mai anevoioasă.  
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Platforma Ciao, amici! ni se pare cea mai 
bună platformă dintre cele existente în 
variantă online. Principalul avantaj este 
complexitatea temelor: fiecare din cele 10 
teme propune o parte de lexic plus o parte 
de gramatică. Un alt avantaj este atingerea 
tuturor celor 4 competențe cheie pentru 
limbile străine: citire, scriere, vorbire, 
ascultare. Fiecare competență este, din 
nou, divizată tematic, astfel încât cadrul 
didactic poate merge direct la exercițiul pe 
care îl vizează, fără a mai pierde timp în 
căutare de materiale. Am observat că 
această platformă nu este îndrăgită doar 
de mine, ci și de elevi, întrucât cadrul  
didactic le dă lor posibilitatea să aleagă, 
din multitudinea de exerciții, categoria cu 
care se va lucra în cadrul orei respective. 
Posibilitatea de a alege îi mobilizează 
automat pe elevi, aceștia devenind mult 
mai receptivi, dar și mai deschiși spre 
colaborare, iar acest lucru nu face decât să 
creeze o stare ambientală pozitivă la clasă.  

În cele ce urmează propunem, spre 
exemplificare, în ordine logică: o imagine 
cu interfața programului, o alta cu tema 
care ne interesează (presupunem că vrem 
să predăm lexicul referitor la timp, adică 
vom alege tema numărul 6) și un exercițiu 
elocvent pentru tema aleasă (am ales, din 
multitudinea de exemple vizibile în Figura 
10, un exercițiu citire, bazat pe ordonare 
de cuvinte):  

 
Figura 9: Interfața platformei Ciao, amici! 

 
Figura 10: Instrumente disponibile 
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Figura 11: Mostră exercițiu  

Din punctul nostru de vedere, această 
platformă este cea mai complexă, 
satisfăcând toate cerințelor necesare 
pentru a învăța o limbă străină (pentru 
mai multe detalii, a se consulta CECR). 
Singurul dezavantaj al acestei platforme 
este numărul relativ mic de teme 
disponibile (10), chiar dacă acestea se pot 
completa cu teme de la alte materii (ex. 
atunci când se învață numerele sau 
formele, se poate face apel la lecțiile de 
matematică).  

În vederea evaluării activității de la clasă și 
implicit a notării acesteia, folosim 
platforma ClassDojo, descoperită recent. 
Întrucât nu o folosim de foarte mult timp, 
nu avem experiență prea multă în 
mânuirea acesteia, însă nu am putut să nu 
notăm deschiderea elevilor atât față de 
reprezentarea lor fizică în online (vezi 
Figura 12), cât și modalitatea de evaluare 
de la finalul orei, ambele personalizate: 
prototipul evaluării, caracterizat prin 
bine/mediu/rău, se poate schimba atât în 
funcție de acțiunile desfășurate pe 
parcursul lecției, cât și în funcție de 
sugestia elevului care urmează a fi 
catalogat sau a colegilor acestuia, prin 
acest sistem de recompense (ex. a 
participat activ la oră = a rezolvat toate 
cerințele = foarte bine etc.). Oferirea de 
punctaj, dar și posibilitatea de a alege un 
elev la răspuns, în manieră exclusiv 

aleatorie sau facilitarea întrebărilor prin 
temporizator, ni se par alte avantaje pe 
care le oferă acest program educațional, la 
nivel de personalizare a performanței.  

Dificultățile pe care le-am întâmpinat nu 
au fost neapărat din cauza nefamiliarizării 
cu platforma, ci în primul rând din 
imposibilitatea de a colecta toate adresele 
de e-mail ale elevilor (sunt elevi care nu au 
sau au, dar nu știu să intre pe acestea) și 
mai ales ale părinților (în afara motivelor 
invocate la elevi, conexiunea între părinți 
și un simplu profesor, mai ales dacă acel 
profesor este debutant, este aproape 
imposibilă). De asemenea, din punct de 
vedere al timpului, această platformă nu 
este indicată, decât dacă profesorul își 
manifestă disponibilitatea de a-și sacrifica 
pauza sau o parte din timpul liber de acasă 
pentru a clarifica situația tuturor elevilor, 
întrucât folosirea acesteia zilnic la clasă ia 
prea mult timp, într-un interval de doar 50 
de minute.  

 
Figura 12: Emoticoanele disponibile pentru 

platforma ClassDojo 
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Înainte de a concluziona, am dori să 
oferim anumite perspective de viitor 
pentru aceia care intenționează să lucreze 
cu astfel de programe, ținând cont de cele 
4 categorii propuse la secțiunea 
Proiectare. 

Pentru un program de transcriere în 
semne, în afara programelor descrise la 
Relevarea informației, Dual Language 
Template ar fi succesorul modern al 
programului Scrierea cu simboluri Widgit, 
întrucât presupune folosirea 
simbolizatorului în 2 limbi concomitent 
(nu doar într-o limbă, cum face Widgitul). 
Principalul avantaj ar fi aici, desigur, 
economia de timp: nici elevul nici 
profesorul nu mai fac niciun efort în ceea 
ce privește traducerea textului în limba 
maternă. Pe de altă parte, traducerea 
integrală nu mai este de mult timp o 
metodă acceptată la clasă. Dar 
netraducerea textelor și întrebarea elevilor 
despre cuvintele necunoscute poate fi o 
activitate lacunară, în cazul în care elevii 
sunt dezinteresați de lecție sau sunt timizi 
în a întreba cuvinte necunoscute. Din 
acest punct de vedere, Dual Language 
Template ar fi soluția. Dar lucrând deja cu 
Widgit, achiziționarea Dual Language 
Template ar fi un lucru adițional, care 
necesită costuri prea mari, raportate la 
singurul element pe care îl aduce în plus 
față de actualul program adoptat la orele 
de curs.  

Salutăm cu căldură inițiativa Editurii 
Didactice și Pedagogice, așteptând 
completarea manualelor de limba italiană, 
în concordanță cu programa școlară, și 
pentru clasele a VII – a și a VIII – a, dar și 
apariția manualelor de liceu. Suntem 
siguri că în următorii ani, lista va fi 
completă! 

În cazul în care doriți să completați aria 
tematică prezentă pe platforma Ciao, 
amici!, se propun, ca variante alternative, 
Coccole Sonore 
(http://www.coccolesonore.it/), Pianeta 
bambini (https://pianetabambini.it/), 
Italiano Bello (https://italiano-
bello.com/en/), 
LearnAmo,(https://learnamo.com/en/), 
Italia online 
(http://www.italianonline.it/), Italian 
online (https://learn-italian-online.net/), 
Didattica in Rete 
(https://www.didatticainrete.it/).  

O evaluare rapidă și transparentă, bazată 
pe sisteme de recompense, posibilă și în 
variantă digitalizată, reprezintă o fațetă 
din ceea ce va deveni sistemul de 
învățământ în viitorul apropiat. Din acest 
punct de vedere, platforma ClassDojo sau 
alte platforme similare, care pot fi folosite 
în activitatea de evaluare într-un mod nu 
tocmai clasic, ni se par mai mult decât 
binevenite.   

Concluzie  
Odată cu trecerea timpului, utilizarea 
tehnologiilor a devenit nu doar în trend cu 
noile tendințe și cerințe ale elevilor, dar și 
de mare ajutor în procesul de predare - 
învățare – evaluare, în special pentru elevii 
cu dizabilități.  Este esențial să încercăm să 
facem din orele noastre de curs o activitate 
care să creeze plăcere (în măsura în care 
este posibil) sau măcar să nu producă 
repulsie. Referitor la elevii cu dizabilități, 
este esențial ca aceștia să poată realiza 
anumite sarcini și chiar să ajungă să se 
descurce în mod independent la clasă, iar 
accesul la diferite tehnologii (de la low-
tech la high-tech), integrează elevii mult 
mai ușor, crescând autonomia, dar și stima 
de sine a acestora.  

http://www.coccolesonore.it/
https://pianetabambini.it/
https://italiano-bello.com/en/
https://italiano-bello.com/en/
https://learnamo.com/en/
http://www.italianonline.it/
https://learn-italian-online.net/
https://www.didatticainrete.it/
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Specificul activităților de terapia limbajului și a comunicării în contextul 
dizabilității multiple: Strategii și resurse personalizate 

The SLT specificity in multiple disabilities: personalized strategies and resources 

Ioana ȘERBAN1, Andreea HATHAZI 2 

Abstract 

Students with multiple disabilities may present many challenges regarding their development in areas such 
as cognition, language and communication, social interaction, emotional abilities, literacy, or behaviour. 
The speech and language therapist is a member of the multidisciplinary team which assesses, plans, and 
implements specific intervention programs for children with multiple disabilities. Most of these children 
are strongly dependent on their parents, teachers, or therapists for every activity they carry out through 
the day. Depending on their communication behaviour or patterns with a certain partner, children with 
multiple disabilities require individualized and/or personalized programmes of communication which may 
include specific strategies. This paper will present the differences between individualised and personalized 
approaches and will propose a reflective-based tool for assessment and intervention centred on developing 
communication abilities for children with multiple disabilities. 

Keywords: communication, speech and language therapy, multiple disabilities, reflection 
journal, individualised approaches 

Cercetările din literatura de specialitate 
efectuate în domeniul dizabilității 
multiple au vizat  
de-a lungul timpului o serie de programe 
și obiective corespunzătoare nevoilor de 
dezvoltare ale copiilor cu dizabilități 
multiple, nevoilor de formare profesională 
ale specialiștilor, respectiv nevoilor de 
sprijin ale părinților. Düzkantar et al. 
(2020) sintetizează următoarele teme care 
au fost cuprinse în studiile științifice 
publicate în contextul dizabilității 
multiple: 

− Formarea abilităților de comunicare 
− Evaluarea și dezvoltarea abilităților 

motorii 
− Formarea abilităților de utilizare a 

tehnologiei 
− Formarea și dezvoltarea abilităților de 

autonomie personală și socială 
− Modalități de coping în contextul 

comportamentelor dezadaptative 

− Predarea-învățarea scris-cititului și a 
matematicii 

− Pregătirea, implementarea și adaptarea 
programelor de intervenție 
psihopedagogică 

− Activitățile de timp liber 
− Abilitățile de gestionare emoțională și 

comportamentală 

Specialiștii în terapia limbajului și 
comunicării sunt membri în echipa 
multidisciplinară care planifică, 
implementează și evaluează intervențiile 
psihopedagogice pentru copiii cu 
dizabilități multiple. Rolul terapeutului de 
limbaj și comunicare este de a aborda prin 
strategii specifice domeniul comunicării și 
domeniul cognitiv (ASHA, 2016). 
Intervențiile se vor focusa asupra formării 
și dezvoltării abilităților de comunicare 
receptivă și expresivă (verbală sau cu 
ajutorul tehnicilor de comunicare 
alternativă și augmentativă – CAA) 
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(Houtrow & Murphy, 2019). Copiii cu 
dizabilități multiple pot prezenta o 
varietate de nevoi specifice, iar terapeutul 
de limbaj și comunicare va planifica 
intervenții individualizate pentru a veni în 
întâmpinarea acestor nevoi: în unele 
cazuri, specialistul va antrena abilitățile 
motrice la nivelul aparatului 
fonoarticulator al copilului, iar în alte 
cazuri intervenția va presupune mai 
degrabă învățarea unor rutine de 
comunicare alternativă și augmentativă 
care îl vor sprijini pe copil în interacțiunile 
sociale cu cei din jurul său (Desch & 
Gaebler-Spira, 2008). 

Copiii cu dizabilități multiple pot avea un 
nivel crescut de dependență față de părinți 
și de specialiști atât în ceea ce privește 
participarea lor la activități de rutină 
zilnică, cât și din punct de vedere al 
comunicării. Abilitățile lor de a utiliza 
limbajul sau simbolurile în mod autonom 
sunt limitate, iar comunicarea suferă, fiind 
frecvent incoerentă și necesitând 
observații fine din partea interlocutorului 
la nivelul corpului copilului, al mimicii 
feței, al mișcărilor oculare, etc. (Wilder, 
2014). De asemenea, nivelul de 
conștientizare al propriilor intenții de 
comunicare este ori foarte scăzut ori dificil 
de stabilit de către specialiști (Grove et al., 
1999), copiii cu dizabilități multiple având 
rareori inițiative în comunicare (Van Keer 
et al., 2017). Pentru ca un copil cu 
dizabilități multiple să interacționeze cu o 
altă persoană, acea persoană trebuie să 
cunoască personalitatea copilului, 
preferințele sale, modelul de 
comportament și contextul de zi cu zi în 
care acel copil își desfășoară activitatea 
(Wilder & Granlund, 2003; Hostyn & Maes, 
2009). 

În funcție de intervențiile manifestate de 
partenerul de comunicare, se pot forma o 
serie de comportamente de comunicare 
pentru copilul cu dizabilități multiple. 
Astfel, se cristalizează nevoia unei 
abordări individualizate pentru această 
categorie de copii în contextul 
comunicării și învățării unor concepte 
despre mediu (atât cel familial, cât și cel 
educațional sau terapeutic). Janney & Snell 
(2011) punctează următoarele implicații 
ale individualizării intervențiilor 
psihopedagogice: 

− Luarea deciziilor de orientare școlară a 
copilului; 

− Formularea obiectivelor de intervenție 
psihopedagogică; 

− Selectarea tehnologiilor asistive 
adecvate; 

− Utilizarea resurselor educaționale și 
terapeutice adaptate; 

− Propunerea unor servicii și programe 
bazate pe o evaluare funcțională 
comprehensivă a fiecărui copil. 

Centrând individualizarea pe domeniul 
terapiei de limbaj și comunicare, aceasta 
va urmări (Bruce et al., 2016): 

− Forma receptivă a comunicării; 
− Forma expresivă a comunicării; 
− Selectarea și adaptarea resurselor 

materiale și a tehnologiilor de 
comunicare adecvate nevoilor fiecărui 
copil – incluzând aici cărțile de 
comunicare, jurnalele de 
comportament, calendarele vizuale, 
etc; 

− Planificarea și implementarea 
strategiilor de intervenție terapeutică 
corespunzătoare obiectivelor 
identificate în urma evaluărilor 
funcționale pe domenii de dezvoltare; 
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− Feedback individualizat la inițiativele, 
reacțiile și comportamentele copilului 
cu dizabilitate multiplă (de exemplu 
oglindirea verbală sau gestuală a 
emoției observate sau crearea unei 
atmosfere de liniște și relaxare în cazul 
observării unor comportamente sau 
gesturi spastice); 

− Selectarea formei de comunicare 
adecvate nevoilor și abilităților 
receptive și expresive ale fiecărui copil: 
vizuală, verbală, cu semne adaptate 
tactil, gestuală, cu ajutorul obiectelor, 
prin utilizarea simbolurilor, 
comunicare totală, etc; 

− Asumarea unei decizii privind numărul 
de repetări, tipul promptării și timpul 
necesar fiecărui copil cu dizabilitate 
multiplă de a realiza sarcinile propuse. 

− Adaptarea demersului terapeutic la 
inițiativele copilului, la răspunsurile și 
reacțiile sale comportamentale și 
emoționale. 

Pe lângă termenul de individualizare, în 
psihopedagogia specială îl întâlnim și pe 
cel de personalizare, iar diferențierea celor 
două concepte este foarte importantă în 
activitățile terapeutice și educaționale 
planificate pentru copilul cu dizabilitate 
multiplă. Principiile individualizării și 
personalizării vor fi adoptate de către 
specialiștii echipelor multidisciplinare 
(inclusiv de către terapeutul de limbaj și 
comunicare) care asigură evaluarea și 
intervenția psihopedagogică a copilului cu 
dizabilitate multiplă și a familiei acestuia. 
Conceptul de personalizare și intervențiile 
în contextul acestuia se vor sprijini pe 
experiențele împărtășite de cei doi 
parteneri de comunicare – terapeutul și 
copilul (Martens, Janssen, Ruijssenaars & 
Riksen-Walraven, 2014). Jocurile, sarcinile 

și secvențele terapeutice propuse sunt 
despre copilul cu dizabilitate multiplă și 
viața sa și vor fi implementate la nivel 
vizual, auditiv sau tactil cu ajutorul 
resurselor materiale și al echipamentelor 
low-tech (imagini, obiecte) sau high-tech 
(tehnologii video, aplicații mobile, 
dispozitive cu generare de voce, etc.) 
(Ruppar, Gaffney, & Dymond, 2015). Copiii 
cu dizabilități multiple vor prezenta 
frecvent întârzieri mai mari în dezvoltarea 
interacțiunilor sociale, comparativ cu alte 
domenii comportamentale. Limitarea 
senzorială îi va priva de observarea 
acțiunilor celorlalți copii și îi va determina 
să fie mai centrați pe propria persoană. 
Întârzierea în dezvoltarea limbajului și 
modalitățile de comunicare îi vor 
împiedica să interacționeze cu ceilalți 
copii. Profesorii psihopedagogi, 
specialiștii în terapia limbajului și 
comunicării și părinții copiilor cu 
dizabilități multiple vor viza dezvoltarea 
acestei componente de interacțiune 
socială și crearea situațiilor de comunicare 
care să permită acest lucru. Pentru ca o 
interacțiune semnificativă și autentică să 
aibă loc, copilul trebuie să fie pregătit din 
punct de vedere al etapelor de dezvoltare 
necesare. Astfel, în primele stadii ale 
dezvoltării specialiștii pot sprijini copilul 
în conștientizarea prezenței și activității 
celorlalți copii, în acceptarea acestora și în 
inițierea unor modalități simple de 
interacțiune (Miles & Riggio, 1999). 

Strategiile de personalizare propuse în 
activitățile de terapia limbajului și 
comunicării vizează utilizarea frecventă a 
numelui copilului (Kucirkova, Messer, & 
Whitelock, 2010) și conceperea unor cărți 
de comunicare personalizate cu 
experiențe concrete din viața acestuia 



RRTTLC 2022 
 

 
72 

(Miles, 2005). Crearea cărților de 
comunicare reprezintă o activitate 
comună a terapeutului cu copilul cu 
dizabilitate multiplă în care cei doi 
colecționează materiale și construiesc 
fragmente sau secvențe de activități pe 
care ulterior le adaugă în carte (Bruce et 
al., 2016). În timpul acestei experiențe, 
terapeutul de limbaj și comunicare va 
denumi constant simbolurile utilizate și va 
lua în considerare obiectele și activitățile 
preferate ale copilului. 

Pe lângă utilizarea cărților de comunicare 
personalizate, Hathazi (2015) recomandă 
și utilizarea următoarelor resurse: 
jurnalele copiilor, orarele și calendarele 
personalizate, poveștile sociale adaptate 
cu numele copilului, diferite povestiri 
adaptate vizual, auditiv sau tactil. 
Jurnalele și cărțile de comunicare 
personalizate îl sprijină pe copil în 
identificarea activităților sale trecute și 
prezente, reduc încărcarea memoriei, 
motivează copilul în utilizarea optimă a 
obiectelor, imaginilor sau cuvintelor pe 
care le stăpânește și le recunoaște, 
promovează comunicarea spontană și 
crearea de situații de comunicare 
semnificative (Miles, 2008; Martens, 
Janssen, Ruijssenaars & Riksen-Walraven, 
2014). 

În demersul terapeutic personalizat al 
limbajului și comunicării adresat copilului 
cu dizabilitate multiplă specialistul va 
urmări și utilizarea de către acesta a 
abilităților de memorare și a strategiilor de 
identificare, exprimare și înțelegere a 
emoțiilor. Astfel, calendarele zilnice sau 
săptămânale, alături de sesiunile de 
conversații despre programul copilului cu 
dizabilitate multiplă îl vor ajuta pe acesta 
în reglarea emoțională pe măsură ce 

sarcinile rutiniere se vor reactualiza și 
ulterior, se vor automatiza (Nelson, van 
Dijk, McDonnel, & Thompson, 2002; 
Hathazi, 2015).  

Specialistul în terapia limbajului și 
comunicării va fi în permanentă legătură și 
cu părinții sau familia copilului cu 
dizabilitate multiplă, în contextul în care 
responsivitatea acestora la semnalele, 
interesele, nevoile și activitățile copilului 
lor este considerată extrem de importantă 
în primele etape ale dezvoltării 
comunicării (Van Keer et al., 2017). Câteva 
dintre comportamentele copilului cu 
dizabilitate multiplă care, conform 
literaturii de specialitate, au un efect 
negativ asupra responsivității parentale, 
includ foarte puține inițiative de 
comunicare din partea copilului, timp 
îndelungat de răspuns în cadrul unei 
sarcini, hipersensibilitate la stimuli 
senzoriali, privire atipică sau diferite 
stereotipii (Waren & Brady, 2007). 
Profesorii psihopedagogi și specialiștii în 
terapia limbajului și comunicării 
recomandă utilizarea eficientă a 
comunicării alternative și augmentative 
(limba semnelor, simboluri tactile, 
imagini, tehnologii audio-video, platforme 
de comunicare online, sintetizatoare de 
voce, panouri de comunicare, etc.) care s-
a dovedit științific (Romski et al., 2011) că 
îmbunătățește percepțiile părinților 
asupra dezvoltării limbajului copilului cu 
dizabilități. Astfel, Wilder (2014), Roche et 
al. (2015), Roche (2017) prezintă în studiile 
lor rezultatele pozitive ale copiilor cu 
dizabilitate multiplă care au învățat cu 
ajutorul CAA să transmită preferințele lor, 
să solicite obiecte și activități pe care le 
doresc într-un anumit moment, să 
respingă obiecte și activități care nu le plac 
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sau să atragă atenția celor din jurul lor. 
Este important de reținut în contextul 
relației terapeut-părinte-copil, faptul că 
nu este recomandată evaluarea 
comunicării copilului cu dizabilități cu 
părinții săi ca entități separate, având în 
vedere abordarea teoretică a comunicării 
ca proces dinamic și co-creativ (Fogel, 
1993; Flink et al., 2020). Un model eficient 
de relaționare între specialiști și părinți 
comportă trei niveluri succesive: 
cooperare, coordonare și colaborare 
(Kagan, 1993 citat de Ostrosky, Donegan, 
Fowler, 1998 ). Cooperarea este nivelul cel 
mai facil de atins și vizează relații de tip 
informal fără o structură clar definită. 
Specialiștii și părinții comunică prin 
intermediul notițelor sau scrisorilor de 
informare pentru a face cunoscute 
activitățile programate cu copilul. 
Coordonarea implică persoane din medii 
diferite care se întâlnesc pentru a discuta 
atingerea unor obiective comune. 
Coordonarea presupune că etapa 
anterioară de cooperare a fost îndeplinită 
cu succes. De asemenea, în etapa de 
coordonare se formează echipe de 
specialiști și părinți care analizează 
variante de orientare educațională a 

copilului și pregătesc perioada de 
tranziție. Colaborarea reprezintă nivelul 
cel mai complex al acestui model și 
presupune obiective și strategii de lucru 
comune cu resurse și coordonatori 
multipli. Toate aceste strategii sunt 
utilizate apoi și de către familiile copiilor 
pentru a îndeplini așteptări și scopuri 
comune pe toate planurile de dezvoltare 
ale copilului (Ostrosky, Donegan, Fowler, 
1998). 

Jurnalul de reflecție ca element de 
monitorizare a activității de terapie a 
limbajului și comunicării în contextul 
dizabilității multiple 

Propunem în continuare pentru 
specialiștii în terapia limbajului și 
comunicării un jurnal de reflecție care 
funcționează atât ca și instrument de 
monitorizare a demersului terapeutic, cât 
și drept modalitate de supervizare și de 
evaluare a activităților psihopedagogice 
implementate în domeniul de dezvoltare a 
limbajului și comunicării – parte a 
abordării multidisciplinare în planul de 
intervenție personalizat al copilului cu 
dizabilitate multiplă.

Data: 
Instituția: 
Profilul copilului: 
În această secțiune se vor nota numele, vârsta, sexul, rezultatele evaluării inițiale, nivelul de severitate și 
se va descrie profilul de dezvoltare al comunicării, identificând abilitățile și rutinele, sistemele de 
comunicare utilizate, modalitățile de inițiere a cinteracțiunilor și comunicării, alte observații privind 
aspecte ale comunicării pe care specialistul le va putea utiliza în planificarea intervenției.  
Etapa 1: PLANIFICAREA INTERVENȚIEI 
Modalitățile de evaluare a abilităților de comunicare care permit identificarea domeniilor priortirare de 
învățare pentru copilul cu dizabilitate multiplă: 
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................... 
Instrumentele de evaluare a abilităților de comunicare: 
În această secțiune se vor nota scalele, probele, inventarele, grilele de observație, ghidurile de interviu, 
chestionarele, etc.. 
Obiectivele intervenției pe termen lung: 
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.................................................................................................................................................................................

................................................................................................................... 
Obiectivele intervenției pe termen scurt: 
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................... 
Alte observații........................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................ 
Etapa 2: IMPLEMENTAREA INTERVENȚIEI 
Strategiile, metodele, conținuturile și strategiile propuse pentru atingerea obiectivelor descrise mai sus: 
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................... 
Resursele materiale utilizate: 
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................... 
Durata intervenției: 
Se va specifica nr. de săptămâni 
Principalele provocări și/sau dificultăți întâmpinate în implementarea intervenției – identificarea și 
descrierea acestora, iar apoi precizarea modalităților de gestionare a lor. 
În descrierea provocărilor și dificultăților întâmpinate de specialist în timpul intervenției se vor preciza 
și: numărul sesiunii terapeutice în care a apărut dificultatea, dacă aceasta s-a repetat – incluzând 
contextul (mediul, persoanele, momentul zilei, activitatea propusă) 
Etapa 3: OBSERVAREA INTERVENȚIEI 
Selectați din lista de mai jos metodele pe care le-ați utilizat pentru observarea și monitorizarea 
intervenției terapeutice: 
Jurnale  
Notițe zilnice 
Grile de observație 
Înregistrări video 
Înregistrări audio 
Discuții cu echipa multidisciplinară 
Notițe sau rapoarte scrise în urma întâlnirilor echipei multidisciplinare 
Rapoarte de evaluare 
Rapoarte de monitorizare 
Activități de supervizare 
Produsele/ portofoliile copiilor 
Altele:........................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
Etapa 4: REFLECȚIA 
Identificați rezultatele intervenției la nivelul abilităților de comunicare funcționale pe care le-ați vizat. 
Precizați principalele achiziții. 
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................... 
Reflectați asupra perioadei de timp, dacă aceasta a permis realizarea intervenției. 
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................... 
Care sunt informațiile noi pe care le-ați aflat despre 
copil?.......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. 
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Cum veți utiliza informațiile notate în etapa de intervenție și în cea de observație din acest jurnal de 
reflecție pentru a optimiza și pentru a continua intervenția? 
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................... 

Jurnalul de reflecție privind dezvoltarea 
abilităților de limbaj și comunicare va 
permite înțelegerea și anticiparea 
consecințelor proceselor luării deciziilor 
privind strategiile și metodele utilizate, 
resursele și tehnicile implementate, 
nivelul de suport și forma de comunicare. 
Practicianul care prezintă competențe 
privind utilizarea strategiilor bazate pe 
reflecție va realiza o valorificare a 
rezultatelor evaluării în intervenție, 
precum și o monitorizare detaliată a 
implementării și eficienței programelor de 
intervenție psihopedagogică. 
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Susţinerea socială -  factor de protecţie împotriva sindromului de burnout al 
profesorilor 

Social support – the protective factor against teachers’ burnout syndrome 

Vasile Radu PREDA 1 

Abstract 

The emotional and instrumental components of social support are necessary for fostering the coping strategies 
associated with professional stress and with teachers’ burnout syndrome. The prevention of stress and of 
teacher burnout symptoms was initially based mainly on the implementation of measures meant to develop 
individual competencies. However, the data we obtained through the different investigations will show that it 
is essential to increase the preoccupation with the prevention of stress in the educational environment by using 
preventive measures centered on improving the schools’ socio-emotional climate and professional 
management. 

Keywords: stress, burnout syndrome, social support, socio-emotional climate,professional 
management. 

Susṭinerea socială – factor al diminuării 
stresului perceput  
Diferite cercetări au căutat să valideze 
ipoteza unei relaţii între stres, epuizare 
profesională (burnout) şi îmbolnăviri 
(Rascle, 1994; Siegrist, 1996; Truchot, 
2004). Mai mulţi autori au sugerat 
modificarea modelului original stresori 
→boală, prin adăugarea unei evaluări a 
răspunsului individual la stresori: stresori 
→ stres perceput → boală (Cox şi Mackay, 
1985; Lemyre, 1986 – citaţi de Dionne–
Proulx, 1995). Dar se poate considera că 
nici acest model nu este suficient de 
explicativ, chiar dacă include stresul 
perceput ca variabilă intermediară, 
deoarece nu pune suficient în evidenţă 
natura complexă a legăturilor dintre 
nocivitatea unor factori din mediu şi 
starea consecutivă a maladiei. În acest 
sens, trebuie să se ia în seamă faptul că pot 
exista mai multe condiţii mai ales de 
natură individuală (trăsăturile de 
personalitate, strategiile de coping, 
susţinerea socială) susceptibile să altereze 

sau să amelioreze relaţia dintre factorii 
stresanţi din mediu → stresul  perceput → 
maladie.  

Susţinerea socială – privită ca factor de 
protecţie împotriva epuizării profesionale 
a cadrelor didactice – este analizată de 
numeroşi cercetători (Doudin, Curtchod-
Ruedi, Peter, 2009) pornind de la 
raportarea la cele trei dimensiuni ale 
epuizării profesionale  (burnout-ului): a) 
sentimentul de epuizare emoţională, de  
lipsă a energiei afective pe plan 
profesional; b) diminuarea implicării şi 
motivaţiei pentru activitatea profesională, 
stări trăite ca sentimente de eşec pe plan 
profesional; c) o tendinţă de 
dezumanizare (sau depersonalizare) a 
relaţiilor interpersonale, iar uneori se 
poate ajunge şi la anumite forme de cinism 
în relaţiile cu alte persoane.  

În opinia unor cercetători (Jaoul şi Kovess, 
2004), în lipsa susţinerii sociale,  burnout-
ul – în dimensiunea sa de dezumanizare a 
relaţiilor interpersonale – ar putea fi o 
strategie de adaptare, care ar permite 
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evitarea trăirii unor emoţii negative şi a 
unor deziluzii. Din acest punct de vedere, 
dezumanizarea - cu efectele ei de răcire a 
relaţiilor, de distanţare afectivă şi de 
estompare a comunicării interpersonale - 
ar constitui un factor de protecţie pentru 
unele persoane, care se distanţează de 
unele exigenţe proprii profesiunii. Dar, 
chiar dacă dezumanizarea relaţiilor poate 
constitui un factor de protecţie care ar 
permite unor cadre didactice să evite 
distresul psihologic insurmontabil, 
această reacţie este, totodată, un factor de 
risc în privinţa relaţiilor profesor-elevi şi, 
deci, pentru dezvoltarea acestora din 
urmă. Aceasta se datorează faptului că o 
atitudine cinică a unor profesori poate 
reprezenta o violenţă a atitudinii, care 
poate fi perturbatoare pentru dezvoltarea 
elevilor. Din acest punct de vedere, atât 
pentru sănătatea profesorilor cât şi pentru 
sănătatea şi dezvoltarea competenţelor 
elevilor, cercetările care vizează factorii 
susceptibili de a preveni epuizarea 
profesională  a cadrelor didactice au o 
mare importanţă.  

După unii cercetători (Jaoul şi Kovess, 
2004) epuizarea profesională poate fi 
datorată şi deziluziilor create de realitatea 
şcolară care contrazice idealul profesional 
al unor cadre didactice, în acest sens 
vorbindu-se de o suferinţă narcisică sau de 
o “patologie a idealului”. Disonanţa şi 
confruntarea între idealurile profesionale 
şi realităţile cotidiene ale şcolii pot duce la 
apariţia unor simptome ale burnout-ului.  

Numeroase cercetări au evidenţiat faptul 
că susţinerea socială, respectiv reţeaua de 
ajutoare la care  o persoană poate apela 
atunci când se confruntă cu situaţii 
profesionale problematice, poate constitui 

o protecţie împotriva epuizării 
profesionale a cadrelor didactice.  

− Susṭinerea emoṭională şi susṭinerea 
instrumentală – componente ale 
susṭinerii sociale 

− Hubfoll (1988) - citat de Doudin. 
Curchod-Ruedi şi Peter (2009, p. 55) - a 
propus distincţia între susţinerea 
emoţională şi susţinerea instrumentală.  

− Susţinerea emoţională rezidă, printre 
altele, în manifestări de înţelegere, de 
empatie, de prietenie, de bunăvoinţă, 
care permit consolidarea şi întărirea 
capacităţilor de reglare emoţională.  

− Susţinerea instrumentală constă în 
asistenţa metodologică, consilierea 
psihopedagogică, dezvoltarea 
capacităţii de reflecţie asupra 
dificultăţilor şi de analiză a acestora 
pentru atenuarea sau eliminarea lor. 

După Hubfoll, profesorii au tendinţa să 
apeleze mai mult  la susţinerea emoţională 
decât la susţinerea instrumentală. Deși 
persoanele care oferă susţinerea 
emoţională (prieteni, colegi, membri ai 
familiei) nu reușesc de cele mai multe ori 
să furnizeze un ajutor eficient pentru 
rezolvarea situaţiilor-problemă, pot 
contribui în unele cazuri la atenuarea 
epuizării emoţionale a cadrelor didactice.  
Din acest punct de vedere, susţinerea 
emoţională constituie un factor de 
protecţie pentru confortul psihic al 
cadrelor didactice, dar are mai puţine 
efecte pentru elevi, contribuind doar la 
menţinerea unor relaţii profesor-elevi care 
se înscriu în etica relaţională.  

Stresul sau distresul psihologic poate 
afecta maniera în care profesorii percep 
susţinerea socială. Importantă este însă 
percepţia subiectivă pe care o are un 
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anumit profesor în privinţa susţinerii 
sociale, respectiv sentimentul că are o 
suficientă susţinere, satisfacţia susţinerii 
percepute sau disponibilitatea susţinerii în 
caz de nevoie. Din acest punct de vedere, 
perceperea eficacităţii susţinerii sociale 
depinde în mai mare măsură de experienţa 
personală decât de disponibilitatea 
efectivă a reţelei de susţinere socială sau 
de competenţa persoanelor solicitate.  

Doudin, Curchod-Ruedi şi Peter (2009) au 
investigat 137 de profesori în privinţa 
tipului de susţinere socială la care au 
apelat în diferite situaţii şcolare stresante. 
Astfel, s-a pus în evidenţă faptul că cel mai 
frecvent profesorii au primit o susţinere 
socială instrumentală (60 %), în timp ce 
susţinerea emoţională este menţionată 
mai rar (22 %). Susţinerea socială mixtă 
(instrumentală şi emoţională) este 
menţionată în 8 % din cazuri, iar absenţa 
susţinerii sociale în 10 % din cazuri. 
Profesorii investigaţi de cei doi cercetători 
au apelat mai ales la specialiştii care le 
puteau oferi sprijin în rezolvarea unor 
situaţii-problemă şcolare, mai ales legate 
de conduita elevilor şi de modalităţile de 
predare-învăţare.  

Recurgerea la susţinerea socială 
instrumentală demonstrează o preocupare 
pentru majoritatea profesorilor de a găsi 
soluţii adecvate de rezolvare a unor 
situaţii-problemă ale elevilor. Susţinerea 
emoţională este menţionată în 22 % din 
cazuri mai ales de profesorii care se referă 
la situaţii problematice cu direcţiunea sau 
cu colegii.  

Situații şi factori stresanți din şcoli 
În pofida situaţiilor stresogene din unele 
şcoli, nu se poate conchide apriori 
existenţa unui nivel ridicat al stresului la 

personalul din aceste instituţii. Astfel, se 
pune întrebarea: în ce condiţii şi în ce 
moment un eveniment devine stresor? 

 Gradul de nocivitate al unor situaţii 
disfuncṭionale nu este uşor de stabilit, 
depinzând în mare măsură de 
caracteristicile personalităţii profesorilor 
şi de experienţele trăite de aceştia în 
raport cu diferite situaţii şi evenimente 
stresante.  

Cercetările  (Dionne-Proulx, 1995) au 
evidenţiat factorii şi situaţiile cele mai 
puternic relaţionate cu starea de stres a 
profesorilor: comportamentul inadecvat al 
elevilor; unele responsabilităţi educative şi 
administrative suplimentare; relaţiile 
negative,  stresante  cu alţi membri ai 
personalului din instituṭie; repartizarea 
deficitară a sarcinilor şi alte măsuri 
manageriale perturbatoare (tabelul 1).  

Conform acestor date (tabel 1) situaṭiile şi 
factorii care au media de manifestare cea 
mai crescută reprezintă aspectele cele mai 
stresante, cele mai tracasante pentru 
majoritatea profesorilor.  

Contextele disfuncţionale, stresante ale 
activităţii profesionale a cadrelor didactice 
pot produce emoţii negative datorate 
comportamentului neadecvat al elevilor, 
sentimentului de inechitate în privinţa 
recunoaşterii valorii sociale a profesiunii, a 
salarizării scăzute, supraîncărcării muncii 
datorate curriculumului supraîncărcăt, 
constrângerilor temporale, climatului 
şcolar neadecvat, lipsa susţinerii 
organizaţionale etc. Acestor factori 
stresanţi li se pot adăuga şi alţii, precum: 
confuzii în delimitarea rolurilor diferiţilor 
“profesionişti” care intervin în câmpul 
social al şcolii (diferite persoane de la 
consiliul judeţean, primărie, inspectoraul 
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şcolar); cerinţe paradoxale venite din 
partea societăţii, care emite critici uneori 
foarte violente la adresa şcolii, 
impunându-i cerinţe nerealiste, ca şi când 
instituţia şcolară ar putea regla singură 

toate problemele educative şi instructive 
ale tuturor elevilor. 

 

Tabelul 1 Componentele principale ale stresorilor în cazul profesorilor 
Media frecvenţei situaţiilor stresante şi corelaţiile cu  starea stresului perceput 
Factorii stresanṭi şi itemii  % Media  Corelaţia cu 

stresul 
Factorul 1- Deficit de personal, de resurse didactice şi  
de spaţiu 
- Personal insuficient  
- Materiale insuficiente  
- Spaţiu restâns în raport cu necesităţile educative 
- Local inadecvat în raport cu necesităţile  
- Lipsa consilierilor şcolari 
- Absenţa unor profesori de sprijin 

26,7 %    
 
2,38 
2,41 
2,47 
2,10 
2,60 
1,89 

 
 
.24*  
.08 
.10 
.12 
.20* 
.00 

Factorul 2 - Responsabilităţile educative multiple 
- Eforturile pentru motivarea copiilor  
- Realizarea disciplinei  
- Responsabilitatea faţă de reuşitele elevilor 
- Teama ca un elev să nu fie agresat de unii colegi 
- Faptul că unii copii absentează frecvent 
- Preocuparea de a fi corect faţă de toţi elevii 
- Atenţia susţinută pentru managementul clasei 

10,9 %  
2,61 
3,10 
2,46 
2,47 
2,69 
2,84 
2,98 

 
.18* 
.20* 
.07 
.01 
.16* 
.04 
.11 

Factorul 3 - Relaţiile cu părinţii  
- Dezinteresul părinţilor faţă de activităţile educative 
- Neglijenţa părinţilor vis-à-vis de îngrijirea corporală a 
copiilor  
- Cerinṭe şi aşteptări exagerate ale unor părinţi  
- Neînţelegerea de către părinţi a rolului profesorilor 

7,1 %  
2,94 
2,52 
 
2,76 
2,56 

 
.04 
.05 
 
.04 
.08 

Factorul 4 - Comportamentele copiilor 
- Actele violente,  agresive dintre elevi 
- Zbieretele, crizele emoṭionale 
- Atitudini necuviincioase ale copiilor (impoliteţe , 
violenṭă verbală etc) 

6,6 %  
3,13 
3,33 
3,04 

 
.24* 
.18* 
.20* 

Factorul 5 - Relaţiile cu personalul şcolii 
- Lipsa ocaziilor de a împărtăşi sentimentele sau 
experienţele cu membrii personalului  
- Dificultăţi de relaṭionare cu colegele/colegii 
- Critici nejustificate venite de la superiori  

5,0%  
2,47 
 
2,10 
1,63 

 
.21* 
 
.20* 
.26* 

Factorul 6 - Sarcinile extradidactice 
- Sarcini repetitive 
- Supraîncărcarea datorată activităṭilor birocratice 

4,4 %  
2,56 
2,87  

 
.17* 
.27* 

% = procentajul varianţei măsurării explicate prin fiecare factor;   * = p  < .05 
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Concluzii 
Chiar dacă datele diferitelor cercetări sunt 
contradictorii, totuşi se poate susţine că o 
evaluare pozitivă a susţinerii sociale 
percepute pare a constitui un factor de 
protecţie în privinţa epuizării 
profesionale. O evaluare negativă a 
susţinerii sociale percepute poate 
constitui, în anumite situaţii, un factor de 
risc al epuizării profesionale. Astfel, dacă o 
anumită persoană se află în situaţia de 
epuizare profesională, ea poate avea 
dificultăţi în a cere susţinere socială sau a 
o percepe ca satisfăcătoare. Recurgerea la 
susţinerea socială presupune abilităţi 
relaţionale care sunt cu dificultate 
disponibile atunci când se manifestă  
dezumanizarea relaţiilor interpersonale.  

  Astfel,  profesorii care vor avea cea 
mare nevoie de susţinere socială sunt cei 
care nu sunt dispuşi să o solicite sau să o 
perceapă ca eficace. În acelaşi timp, 
susţinerea socială oferită de instituţia 
şcolară poate fi insuficient de vizibilă sau 
prea incoerentă pentru a mobiliza adecvat, 
în situaţii delicate, un profesor deja 
fragilizat afectiv. 

Diferiţi cercetători  (Rascle, 1994 ; 
Halbersleben, 2006; Doudin, Curchod-
Ruedi, Peter, 2009)  s-au întrebat dacă 
susţinerea socială acţionează pozitiv, în 
mod direct asupra stării de sănătate sau ca 
atenuator (“buffering rol”) în relaţia dintre 
stresor, stresul perceput şi starea de 
sănătate. Se consideră că un efect direct al 
susţinerii sociale este observabil atunci 
când acesta este semnificativ corelat cu 
criteriul măsurat, respectiv – cu factorii 
stresanṭi şi cu stresul perceput.  

Susţinerea socială reprezintă o prevenţie 
de tip primar destinată tuturor 

profesorilor în vederea protejării acestora 
de epuizare profesională. Dar în unele 
cazuri, susţinerea socială nu mai este un 
factor de protecţie în prevenţia secundară. 
Astfel, întâlnim profesori care se află deja 
în stare de epuizare profesională şi nu sunt 
în măsură să solicite ajutor de la 
persoanele capabile să îl ofere. Solicitarea 
susṭinerii emoṭionale şi/sau instrumentale 
presupune ca profesorii respectivi să aibă 
competenţele relaţionale funcţionale. În 
prevenţia secundară, la care se recurge în 
cazul profesorilor aflaţi în diferite faze ale 
epuizării profesionale, trebuie să se aplice 
tehnici psihoterapeutice individualizate. 
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Limbajul în tulburarea depresivă – o reliefare a modificărilor cognitive, 
afective și perceptive 

Language in depressive disorder – a blueprint for cognitive, affective and perceptual changes 

Raluca Nicoleta TRIFU1 

Abstract 

Depression represents a mental health problem and a real concern in the actual pandemic context. As a 
state or a trait, depression is also common in persons with special needs. The person diagnosed with 
depression is unable to concentrate, to sustained attention and to retrieve information. Speed is also 
impaired. Those particularities impact on language and communication for persons with depression. There 
is a link between poor verbal interaction and  the flow of ideas. Depressive persons use less words in 
communication and avoid the use of verbal language. In major depressive disorder, the most frequent 
depressive disorder, affecting 10-25% of women and 5-12% of men, verbal fluency is impaired. Words 
repetitions are frequent. This is an indicator for impaired working memory. Concentration is also affected, 
ideo-verbal disorganization and unstructured sentences are present. Adjectives and negative semantic 
words are used. Depressive persons prefer more past tense then present tense and future tense is almost 
absent. They use the ”I” more than persons without depression or in remissions. 
Language display by depressive persons could be a valid indicator for early and differential diagnosis. This 
study is a narrative one focus on highlight the language displayed by persons with depressive disorder as a 
refection of specific cognitive, affective ad perceptual changes.    

Keywords: depressive disorder, verbal fluency, cognitive impairments, psycholinguistic markers 

Depresia - Cadrul teoretic general 
Depresia reprezintă o provocare actuală în 
sănătate mintală (OMS, 2022) fiind des 
raportată ca stare post-pandemică. Încă 
din 2002 depresia era considerată a fi 
diagnosticul psihiatric cel mai des întâlnit 
în practica medicală, etiopatogenia sa 
fiind diversă (Chiriţă, 2002).  

Despre depresie s-a scris mult și studiul 
său a încercat să surpindă eterogenitatea şi 
multifactorialitatea etiopatologică a 
depresiei precum și variabilitatea clinică și 
sub-clinică. Interesul pe care specialiștii în 
sănătate mintală l-au arătat față de studiul 
depresiei a condus la dezvoltarea unor 
modele inovative de abordare a acestei 
tulburări psihice, cu impact pozitiv asupra 
progrosticului de recuperare. Validarea 
ştiinţifică a unor scale de evaluare, dar şi a 

unor protocoale ştiinţifice de intervenţie, 
atât medicale și farmacologice cât și psiho-
sociale au determinat verificarea empirică 
a postulatelor teoretice inițiale. 

Cu scopul unei prezentări schematice, vor 
fi amintite câteva dintre paradigmele care 
au stat la baza explicării depresiilor. Unele 
dintre teori par a fi speculații și supoziții, 
mult îndepărtate de viziunea actuală 
asupra bolii, dar relevante pentru 
înțelegerea cadrului teoretic.  

Paradigma biologică aduce în prim plan 
modificările biologice specifice 
tulburărilor depresive (Chiriţă, 2002). 
Paradigma psihanalitică asupra depresiei 
este cea mai relevantă prin teoriile lui 
Freud (Freud, 1999). Depresia este cauzată 
aşadar de existenţa Eu-lui sărac şi pustiu. 
Abraham, citat de (Chiriţă, 2002), încă din 
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1912, considera cauza tulburărilor depresie 
a fi căutarea tendinţelor sadice regulate, 
sentimentul de ură fiind în realitate sursa 
stărilor depresive. În viziunea lui Melanie 
Klein, citată de (Chiriţă, 2002) subiectul 
maniaco-depresiv adult este văzut ca o 
fiinţă incapabilă să instaleze în el un obiect 
al dragostei care să rămână în securitate, 
ascuns de propriile pulsiuni agresive.  

Paradigma cognitivistă este cea mai 
reprezentativă prin teoria lui Beck (Beck, 
1974). Teoriile atribuţiei, emise de 
Seligman şi Wiener(Peterson et al., 1993; 
Seligman, 1974), sunt însă premergătoare 
modelului propus de Beck (Beck, 1974) şi 
au stat de altfel la baza constituirii 
acestuia. Conform teoriei atribuţiei sunt 
definite mecanismele cognitive ale 
individului, în funcţie de calităţile 
atributive pe care aceasta le conferă 
evenimentelor. Prin teoria lui Beck (Beck, 
1974) raportarea la stările depresive ale 
unui individ este legată de existenţa unor 
structuri cognitive rigide ale individului, 
responsabile de o interpretare sistematică 
negativă a evenimentelor. Unele 
evenimente de viaţă sunt percepute 
negativ de către persoanele depresive iar 
impactul lor se răsfrânge asupra tuturor 
evenimentelor din viaţa lor, atribuindu-li-
se un caracter de negativ pe baza acestor 
schemate.De altfel limbajul și 
narativitatea discursivă a depresivilor este 
reliefează acestă abordare negativă(R. N. 
Trifu et al., 2017). Paradigma socio-
relaţională vine oarecum să completeze 
abordarea biologică şi genetică asupra 
depresiei. Analiza circumstanţelor 
declanșatoare poate oferi în continuare 
argumente în clarificarea mecanismelor 
etiopatogenetice şi de evoluţie 
psihopatologică. Cumulul de factori 

sociali defavorabili sau existenţa unui 
episod nefast pot constitui factori 
predispozanţi sau declanşatori pentru 
această tulburare. Un concept central în 
paradigma socio-relaţională îl ocupă 
conceptul de reacţie. Termenul de reacţie 
a fost preluat de către psihiatrul american 
Adolph Meyer, (Chiriţă, 2002) într-o 
încercare de generalizare în cadrul 
psihopatologiei. Dar trebuie făcută 
diferențierea clară între tulburarea 
depresivă ca stare tranzitorie, adică acea 
tristețe care este normal a fi asociată unui 
eveniment neplăct și stare marcantă de 
dejnădejde și lipsă de speranță specifică 
tabloului depresiv clinic. Iar limbajul se 
poate consitui înt-un element particular și 
diferențiator. 

Un model actual mai propice de raportare 
a depresiei este interrelaţionarea din 
cadrul sistemului depresiv cu o cumulare 
a predispozițiilor genetice şi a factorilor de 
mediu, modelele transdisciplinare de 
intervenţie prefigurându-se a fi tendințele 
de intervenție pentru consolidarea 
sănătăţii mintale în rândul populaţiei. 

De-a lungul timpului taxonomia depresiei 
a oscilat în funcţie de apartenenţa la un 
anumit sistem de clasificare – european, 
reprezentat prin ICD (WHO, 2016, 2018; 
World Health Organization, 1993)sau 
american DSM  (DSM V, 2013)şi în strânsă 
legătură cu rezultatele cercetărilor şi 
observaţiilor din practica clinică. 

În prezent, conform Manualului de 
Diagnostic şi Tratament al Asociaţiei 
Americane de Psihiatrei (DSM V, 2013) 
cartea de referinţă a medicilor cum o 
numeşte Styron (Styron, 2007) în scrierile 
sale, tulburarea depresivă majoră este 
abordată din prisma simptomelor care 
interferează profund cu starea de bine a 
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pacienţilor. Nu mai există o abordare a 
depresiei din punctul de vedere al 
unipolarităţi/bipolarităţii ci acestea sunt 
văzute ca şi categorii distincte de 
tulburări. 

Astfel tulburarea depresivă majoră, cea 
mai severă dintre tulburările depresive 
este diagnosticată pe baza următoarelor 
criterii:  

„(1) Stare depresivă aproape toată 
ziua fie indicată de descrierea 
proprie a individului «de exemplu se 
simte trist, are senzaţia de goliciune, 
lipsa de speranţă», fie descrisă de 
către alţii «exp. pare abătut». Notă: 
la copii şi la adolescenţi 
manifestarea aceasta poate trece ca 
stare de iritabilitate. (2) Pierderea 
vizibilă a interesului şi a plăcerii în 
toate activităţile de-a lungul aproape 
a întregii zile «după raportarea 
făcută de alţii sau pe bază de 
observaţie» (3) Pierderea 
semnificativă în greutate atunci 
când acest lucru nu a fost 
intenţionat sau luarea excesivă în 
greutate «exp. creşterea cu mai mult 
de 5% a greutăţii corporale într-o 
singură lună» sau creşterea sau 
scăderea apetitului aproape toată 
ziua. Notă: la copii acest lucru se 
poate traduce prin imposibilitatea 
atingerii parametrilor de dezvoltarea 
corporală specifice vârstei. (4) 
Insomnia sau hipersomnia aproape 
toată ziua. (5) Agitaţie psihomotorie 
sau lenevire aproape întreaga zi 
«observabilă de către alţii nu 
neapărat un sentimentul personal al 
individului de nelinişte sau 
încetineală» .(6) Oboseală sau lipsă 
de energie aproape de-a lungul 

întregii zile. (7) Sentimentul de 
devalorizare sau vina excesivă «care 
poate fi o iluzie, un delir» simţite 
aproape în fiecare zi «nu neapărat 
propria raportare sau vină de a fi 
bolnav».(8) Abilitate redusă de a 
gândi şi a se concentra sau indecizie, 
aproape în fiecare zi «fie 
autoraportată sau observată de 
către alţii». (9) Gânduri recurente 
despre moarte” (DSM, 2013) 

Ca o notă trebuie evidenţiat faptul că 
aceste simptome nu trebuie să se datoreze 
în nici un caz unei alte condiţii medicale. 

Tulburarea depresivă în funcţie de modul 
în care se manifestă poate fi de mai multe 
tipuri: uşoară, moderată, severă, cu 
trăsături psihotice, în remisie parţială, în 
remisie totală sau nespecificată. Aceste 
trăsături sunt specificanți ai tulburării 
depresive majore şi pot însoţi diagnosticul. 
DSM-ul V (American Psychiatric 
Association, 2013) recomandă chiar o 
ordine specifică în punerea diagnosticului 
şi anume: tulburare depresivă majoră, 
episod singular sau recurent, 
severitatea/psihotică/specificanții de 
remisie urmată de cât mai mulţi dintre 
specificanţii de mai jos, în funcţie de 
episod, fără codificare: cu distres de 
anxietate, cu trăsături mixte, cu trăsături 
de melancolie, cu trăsături atipice, cu stări 
congruente cu trăsăturile psihotice, cu 
stări incongruente cu trăsăturile psihotice, 
cu catatonie, cu trăsături peri-partum, cu 
patern sezonal. 

Tulburarea depresivă majoră reprezintă o 
problemă de sănătate publică.  Cincizeci la 
sută dintre pacienţii depresivi au recăderi 
într-un interval de 2 ani de la primul 
episod şi peste 80% dintre ei 
experimentează mai mult decât un singur 
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episod de depresie de-a lungul vieţii  
(Chiriţă, 2002). Conform Organizaţiei 
Mondiale a Sănătăţii (OMS, 2012), 
tulburarea depresivă majoră este una 
dintre tulburările afective cele mai des 
întâlnite în populaţie, cu o frecvenţă de 
aproximativ 10-25% în rândul femeilor şi 
aproximativ 5-12% în rândul bărbaţilor, 
deci cu o cumulare de 36% din totalul 
tulburărilor de ordin psihic. 

Frecvența crescută a acestei tulburări este 
atribuită comorbidității tulburărilor 
cardiovasculare și bolii Parkinson (Chiriţă, 
2002; Hoeppne, Prudente-Morrissey, 
Herpertz, Benecke, & Walter, 2009). 
Existenţa tulburării depresive majore este 
întâlnită la 31% dintre pacienţii 
diagnosticaţi cu Parkinson, iar într-un 
studiu realizat de Yochim (Yochim, 
Macneill, & Lichtenberg, 2006) s-a 
constatat chiar o corelaţie între bolile 
cardiovasculare şi declanşarea depresiei 
majore.  Organizația mondială a sănătății 
estimează că pandeia Covid a determinat 
o creștere cu până la 25% a simptomeloe 
anxioase și depresive(WHO, 2022).  

Tulburarea depresivă în raport cu diada 
abilități – dizabilități  
Tulburările depresive sunt frecvente și în 
rândul persoanelor cu cerințe educative 
speciale, atât la copii cât şi la adulţi. Ele se 
datorează de multe ori fie disfuncțiilor 
funcționale cauzate de deficiență, fie 
evenimentelor de viață și dificultăților de 
integrarea socială a persoanelor cu CES. 
Iar mai recent datorită restrângerii sociale 
impuse de starea pandemică. Dacă în 
rândul adulților depresia este mai ușor de 
diagnosticat și de adresat, în cazul copiilor 
și a adolescenților ea poate lua forme 
mascate, greu de atribuit unei 
simptomatologii depresive. Comunicarea 

deficitară cu copiii și adolescenții cu CES, 
mai ales în cazul unor deficiențe cognitive 
sau de tulburări de limbaj și comunicare 
determină o adresabilitate redusă a 
tulburării. Manifestarea depresivă la 
această categorie de copii este marcată de 
cele mai multe ori de stări de iritabilitate 
și chiar agresivitate. Există numeroase 
studii în această direcție, dintre care 
amintim: asocierea dintre autism si 
depresie (Gadow, Guttmann-Steinmetz, & 
Rieffe, 2012), depresie şi tentative de suicid 
la adolescenţii din clasele de educație 
specială (Medina & Luna, 2006; Bean, 
2012), depresia la elevii cu dificultăţi de 
învăţare (Maag & Reid, 2006; Guetzloe, 
1991). Studii publicate după debutul 
pandemie evidenția impactul negativ 
asupra sănătății mentale pentru 
persoanele cu dizabilități și aparținătorii 
acestora  (Patel, 2020; Willner et al., 2020), 
fără a se remarca o îmbunătățire a stării în 
prezent, adică efectele negative contină.  

Disfuncții cognitive în depresie reliefate prin 
sarcini de limbaj 
În contextul promovării sănătăţii mentale 
în rândul populației de interes este 
funcționalitatea persoanelor cu depresie, 
respectiv calitatea vieţii pacienţilor în 
momentul existenţei unei tulburări 
depresive majore. Depresia este trăită de 
persoane în tăcere, funcția comunicării 
fiind alterată, în paralel cu reducerea 
interacțiunilor sociale. Acestea se traduc 
într-o scădere a calității vieții acestor 
persoane. Simptomatologia depresivă 
duce la afectarea funcţiilor executive cu o 
deteriorare mai accentuată raportată la 
severitatea tulburării.. La baza funcţionării 
executive a unei persoane stau  procesele 
mentale, procesele mnezice și cele 
atenționale. Alături de acestea limbajul 
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este o evidență a afectării în cazul 
persoanelor depresive. Afectarea 
limbajului și a comunicării în cazul 
depresivilor este marcată de izolare și 
crearea unui cerc negativ– lipsa de 
comunicare-izolare.  

Un punct central al literaturii 
neuropsihologice este acela că depresia 
este asociată cu deficite ale controlului 
proceselor executive. Conform unei meta-
analize realizate de Henry şi Crawford 
(Henry & Crawford, 2005) care a analizat 
un număr de 42 de studii întreprinse pe un 
număr cumulat de 2206 participanţi s-a 
încercat stabilirea importanţei şi efectului 
pe care fluenţa verbală o are în tulburarea 
depresivă majoră. Chiar dacă există un 
consens general în a accepta existenţa 
deficitelor cognitive nu s-a stabilit 
primordialitatea proceselor cognitive 
afectate. O posibilă problemă este cauzată 
de faptul că tulburarea este adesea 
caracterizată de o lentoare intelectuală 
care s-ar putea traduce într-o alterare a 
stării psihomotorii, o încetinire generală a 
proceselor mentale, combinatăîn grade 
diferite cu un deficit de atenţie alături de 
o disfuncție mnezică. De altfel, o dovadă 
în plus a faptului că în cazul depresiilor 
apar aceste disfuncţii intelectuale o 
constituie diagnosticul diferențial dintre 
demență și depresie, mai ales pentru 
populația geriatrică, cu precădere în fazele 
inicipiente ale bolii atunci când nu mai 
existau în antecedentele medicale vreun 
episod de depresie. Dar deşi afectarea 
intelectuală este vizibilă, studiile au 
indicat preponderenţa disfuncţiilor de 
ordin cognitiv (Scheurich, Fellgiebel, 
Schermuly, Bauer, & Wofges, 2008). 
Investigarea potențialilor markerilor 
psiholingvistici pentru depresie este de 

interes și posibilă, dar evaluarea 
particularităților de limbaj și utilizarea lor 
în scop de diagnostic diferențial rămâne 
exploratorie. 

Se presupune că funcţionarea executivă 
este responsabilă nu doar de procesele 
cognitive bazale dar şi de existenţa unui 
set de competenţe comportamentale care 
integrează aceste capacităţi şi care permit 
acordarea unor răspunsuri contextuale 
senzitive şi flexibile. Aspectele 
funcţionării executive includ planificarea 
orientată, stabilirea strategiilor, evaluarea 
viitorului, stabilirea obiectivelor şi a 
comportamentelor adaptative. Aceste 
componente sunt senzitiv implicate și în 
producerea limbajului și urmarea firului 
narativității conversaționale, vizibil 
alterate în cazul depresiei. În literatură 
există şi ipoteza că deficitele cognitive în 
depresie se datorează unei lentori a 
procesării informaţiei, ipoteză explicată 
prin faptul că performanţa la sarcinile care 
presupun implicarea activă este net 
inferioară performanţei la sarcinile care 
implică automatisme (Hartog, Derix, 
Bemmel, Kremer, & Jolles, 2005). În acord 
cu această abordare, persoanele cu 
tulburare depresivă majoră în general au 
rezultate slabe la testele menite să 
evalueze funcţiile cognitive şi executive. 
Un indicator ar fi rezultatele la testele de 
fluenţă semantică şi fonematică. 
Funcţionarea executivă este mai 
deteriorată la indivizii care au suferit mai 
multe episoade depresive comparativ cu 
cei cu un singur episod. Recuperare și 
remisia în cazul persoanelor aflate în 
episod depresiv major poate contibui la 
îmbunătăţirea performanţelor în sarcinile 
cognitive (Scheurich, Fellgiebel, 
Schermuly, Bauer, & Wofges, 2008). 
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Studiul meta-analitic (Henry & Crawford, 
2005) s-a concentrat în particular pe 
observarea performanţelor de fluenţă 
verbală pentru clarificarea deficitului 
executiv. Explicaţia ar consta în faptul că 
performanţa la aceste teste poate fi 
sensibilă în cazul depresiei de vreme ce 
există certitudini în similaritatea 
cerinţelor cognitive dintre măsurătorile 
fluenţei verbale şi deficitele asociate în 
mod normal cu tulburarea depresivă, 
incluzând capacitatea de susţinere a 
atenţiei, de concentrare, retragere a 
informaţiei şi viteza de procesare a 
informaţiei (Noda, Yoshida, Matsuda, 
Okamoto, & Sakamoto, 2012). Testele de 
fluenţă verbală sunt cel mai folosite în 
evaluarea funcţiei cognitive care urmează 
unei afectări neurologice întrucât 
reliefează integritatea circuitelor 
neuronale implicate în explorarea 
asociaţiilor şi accesarea cuvintelor bazate 
pe criterii fonetice şi semantice. Mai exact 
pentru a duce la îndeplinire acest tip de 
sarcini cognitive participanţii trebuie să 
apeleze la un set întreg de strategii, cum 
au fost cele amintite mai sus, deci un set 
întreg de elemente cognitive. Dar în timp 
ce fluenţa fonematică solicită exersarea 
unor strategii de căutare bazate 
preponderent pe reprezentări lexicale, 
testele de fluenţă semantică impun 
căutarea unei informaţii incerte, şi 
totodată folosirea unui sistem de asociaţii 
cu informaţiile de ordin lexical. De aceea, 
testele de fluenţă semantică pot fi 
indicatori pentru funcţionarea optimă sau 
nu a memoriei semantice, memoriei de 
scurtă durată sau a celei de lucru, şi nu 
neapărat o afectare totală a funcţionării 
executive.  

Părerile în ceea ce presupune funcţionarea 
de tip fluenţă verbală sau semantică la 
persoanele cu tulburări depresive ca un 
indicator al tulburării sunt împărţite, iar 
rezultatele cercetărilor de asemenea. Fie 
unele studii au găsit o funcționare alterată 
a ambelor tipuri de fluenţă, Brown, citat 
de (Henry & Crawford, 2005), fie altele nu 
au identificat nici o diferenţă între 
rezultatele obţinute de persoanele cu 
depresie şi grupurile de control (Henry & 
Crawford, 2005). Mai mult, unele studii au 
indicat faptul că fluenţa verbală este mai 
afectată decât fluenţa semantică (Noda, 
Yoshida, Matsuda, Okamoto, & Sakamoto, 
2012), şi au fost indicate măsurători ale 
ambelor deficite, dar numărul studiilor 
care au verificat şi puterea mărimii acestor 
deficite este redus. Potrivit meta-analizei 
există 2 astfel de studii prin care s-a arătat 
că în cazul disfuncţiilor înregistrate prin 
testele de fluenţă verbală afectările 
cognitive sunt mai grave decât în cazul 
deficitelor măsurate prin testele de fluenţă 
semantică. O altă meta-analiză (Douglas, 
Richard, & Porter, 2009) a indicat faptul că 
la indivizii tineri diagnosticaţi cu depresie 
îmbunătățirea stării de spirit a corelat cu 
îmbunătăţirea funcţiilor cognitive 
relaţionate cu testele de fluenţă verbală şi 
fluenţă semantică, dar funcţiile executive 
şi atenţia au rămas o caracteristică a 
tulburării. În evaluarea fluenței verbale, a 
laturii semantice și fonemice prin analiză 
calitativă și cantitativă, s-a obervat 
rezultate net inferioare grupului 
persoanelor cu depresie clinică  în 
comparație cu grupul de control (R. Trifu 
et al., 2015).Se impune aşadar o clarificare 
a acestor aspecte prin cercetări viitoare 
care să certifice relaţia dintre procesările 
fonematice/semantice şi tulburările 
depresive majore, dar să aducă şi lămuriri 
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în ceea ce priveşte gradul lor de afectare şi 
impactul acestora asupra altor funcţii 
cognitive cum sunt memoria de lucru, 
atenţia, viteza de procesare a informaţiei. 

Studiile din ultimii ani asupra tulburării 
depresive majore s-au axat mai mult pe 
componenta neurobiologică sau a fost o 
abordare din prisma neuroştiinţelor. 
Okada, G et. al (Okada, Okamoto, 
Morinobu, Yamawaki, & Yokota, 2003) 
într-un studiu care a investigat activarea 
neurologică în timpul unor evaluări cu 
teste de fluenţă verbală la pacienţi 
diagnosticaţi cu depresie, a remarcat o 
activare anormală în cortexul prefrontal 
stâng şi în cortexul cingulat anterior la 
pacienţii depresivi comparativ cu grupul 
de control. La ambele grupuri s-a remarcat 
o activare în gyrusul frontal inferior şi la 
nivelul insulei în cazul generării de cuvinte 
comparativ cu repetarea de cuvinte, dar în 
timp în cazul lotului de control s-a 
remarcat o activare a cortexului cingulat şi 
la nivelul talamusului; la persoanele 
diagnosticate cu depresie această activare 
nu s-a produs. Un alt studiu realizat de 
Takami (Takami, Okamoto, Yamashita, 
Okada, & Yamawak, 2007) a indicat o 
activare slabă în cortexul cingulat anterior 
care a fost relaţionată cu numărul de 
episoade de depresie majoră pe care un 
individ le-a suferit. Studiul s-a realizat tot 
cu ajutorul imagisticii medicale şi a 
sarcinilor de fluenţă verbală. Interesant 
este că acest studiu arată funcţionarea 
neurologică anormală în cazul persoanelor 
care au prezentat mai multe episoade de 
depresie majoră, dar nu şi în cazul celor cu 
un singur episod. Într-un studiu Okada et 
al (Okada, Okamoto, Yamashita, Ueda, & 
Takami, 2009) s-a concentrat pe 
investigarea aceleiaşi probleme, dar la 

indivizi cu tulburare depresivă majoră 
aflaţi în fază de remisie. Studiul a indicat o 
disfuncţionalitate de activare neurologică 
şi la aceştia. Mai mult, s-a constatat chiar 
o activare bilaterală a cortexului 
prefrontal, deficitară la pacienţii aflaţi în 
episod depresiv major (Herrmann, Ehlis, & 
Fallgatter, 2004; M.P. N, 1995). Studii mai 
recente au indicat o activare diferenţiată 
prefrontală şi fronto-temporală în 
sarcinile de fluenţă verbală şi fluenţă 
semantică la indivizi cu şi fără tulburare 
depresivă majoră, în sensul că la indivizii 
din primul grup s-a înregistrat o corelaţie 
negativă între severitatea tulburării 
depresive măsurate prin Scala Hamilton şi 
activarea prefrontală şi fronto-temporală. 

Se cunoaşte faptul că la nivel biochimic 
disfuncţiile sistemelor dopaminergice 
sunt răspunzătoare de tulburările 
depresive. În plus, cercetările au indicat de 
asemenea că dopamina constrânge 
reţelele semantice şi lexicale prin 
reducerea activării asociaţiilor (Tupak, 
Badewien, Dresler, Hahn, & Herrmann, 
2012). Interesant este faptul că deşi nivelul 
de dopamină este redus în cazul tulburării 
depresive majore, cercetările nu au 
identificat nici un efect al acestei activări, 
mai ales în sarcinile semantice. Nu acelaşi 
lucru se întâmplă în sarcinile bazate pe 
frecvenţa cuvintelor (Foster, Yung, 
Branch, & Stringe, 2011). 

Ca o observaţie generală se remarcă faptul 
că literatura de specialitate asupra 
tulburării depresive majore nu este una 
carenţată, dar natura studiilor şi 
diferenţele dintre rezultatele pe care le 
propun invită la noi cercetări şi dorinţă de 
investigarea a unor posibile relaţii şi 
corelaţii care nu au fost suficient analizate. 
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Limbajul - particularităţi specifice tabloului 
depresiv 
Limbajul este un indicator concret al 
funcționării cognitive și executive, luând 
forme specifice în funcție de 
psihopatologia existentă(R. N. Trifu et al., 
2017). De aceea particularităţile de limbaj 
în tabloul psihopatologiei depresive poate 
fi un potenţial indicator 
psihometric.Studii anterioare(R. Trifu et 
al., 2015)(Bhojraj et al., 2009; Fossati et al., 
2003; Pasquier et al., 1995; Tremblay et al., 
2012) au inficat faptul că  persoanele cu 
depresie prezintă afectări la nivelul 
fluenței fonematice, dar mai puțin pe 
palierul semantic, comparativ cu 
persoanele diagnosticate ulterior cu 
demență.  

Activarea semantică a fost amplu studiată 
în cadrul paradigmei cognitive, prin 
lucrările lui R. Quillian (1967), Collins și 
Loftus(1975), în binecunoascuta teorie a 
nodurilor de activare semantică. 

Plecând de la teoria memoriei semantice a 
lui M. R. Quillian (Quillian, 1967), Collins 
și Loftus (Loftus & Loftus, 1975) au emis în 
1975 teoria nodurilor de activare 
semantică. În viziunea lor decodificarea 
cuvintelor se realizează cu ajutorul unor 
noduri legate între ele, noduri care 
reprezintă categorii semantice. Aceste 
categorii sau concepte cum le mai numesc 
autorii sunt în realitate cuvinte care 
definesc o întreagă clasă. În acest fel ei 
susțin teoria economiei cognitive din 
teoria lui Quillian. Fluența vorbirii și 
comprehensiunea care se află la baza sa 
sunt determinate de o serie de procese la 
nivel neuronal. Rețin atenția: gradul de 
activare a nodurilor semnatice depinde de 
puterea cuvântului în sensul în care 
frecvența procesării determină ușurința 

accesării, rețeaua are un caracter 
secvențial și serial – începe într-un singur 
punct și se propagă într-un ritm 
descrescător activând alte noduri 
semantice, scăzându-și astfel din 
intensitate; memoria semantică este 
organizată pe bază de categorii de 
substantive, numele conceptelor sunt 
stocate într-o rețea lexicală, organizată 
sub forma unor căi de similaritate 
fonemică și chiar ortografică, iar relațiile 
pentru fiecare nod din rețeaua lexicală 
sunt proprietățile fonemice ale numelui 
conceptului, în mod specific poziția lor în 
cuvânt; există rețele de noduri semantice 
și lexicale pe care oamnii pot alege să le 
activeze. Fluența verbală și semantică sunt 
influențate așadar de puterea nodurilor, a 
cuvintelor concept, de secvențialitatea, de 
poziția ortografică și fonemică. 

Persoanele depresive vor fi astfel sensibile 
la folosirea cuvintelor cu conotații 
negative întrucât acestea la rândul lor vor 
determina activarea unei rețele întregi de 
semnificanți. 

Evaluarea particularităților de limbaj 
specifice psihopatologiei și sănătății 
mintale se pot realiza prin apelul la testări 
cu valoare psihometrică și EBP.  

− COWAT - Controlled Oral Word 
Association Test – prin valorizarea 
fluenţei verbale, procesarea semantică 
cu varianta sa fonemică - varianta: FAS 
sau CRT și semantică - animale sau 
fructe.  

− Analiza mostrelor lingvistice – 
analiza producțiilor verbale se 
utilizează în cadrul analizei 
particularităților morfologice și 
sintactice. Aceasta presupune 
preluarea unor informaţii privind 
modul de exprimare, fie prin 
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intermediul unui interviu 
semistructurat, fie prin intermediul 
unor discuţii libere. Spre exemplificare 
se pot aminti: o conversaţie pornind de 
la o imagine sau o conversaţie pe o 
temă de interes.  

− LIWC – Linguistic Inquiry and Word 
Count (Chung & Pennebaker, 2013) 
modalitate computerizată de analiză a 
mostrelor lingvistice prin  utilizare 
dicționarelor și analiză semantică.  

Aceste modalități de investigare a 
limbajului în relație cu tulburarea 
depresivă au fost testate în studii 
anterioare (Al-Mosaiwi & Johnstone, 2018; 
Bernard et al., 2015; Tausczik & 
Pennebaker, 2010; Tolboll, 2019; R. Trifu et 
al., 2015; R. N. Trifu et al., 2017) și au 
relevat specificul limbajului în tulburarea 
depresivă. 

Într-un studiul realizat pe 124 de pacienţi 
cu depresie uşoară (Smirnova, Sloeva, 
Kuvshinova, & Krasnov, 2015) s-au constat 
particularități ale limbajului la depresivi. 
La nivelul lexical – stilistic, în cazul 
verbalizării, predomină narativitatea nu 
raţionalizarea, frazeologisme, temele 
tautologice, repetiţii lexicale şi semantice, 
metaforele, comparaţiile, inversiunile, 
elipsele. La nivelul lexical - gramatical se 
remarcă folosirea predominantă a 
pronumelor, în special pronumele 
personale, folosirea verbelor la timpul 
trecut, modul imperfect. La nivelul 
sintactic - fraze sunt trunchiate, 
impersonale, apare inversarea topicii 
frazei, în timp ce nivelul semantic al frazei 
este afectat, în sensul distorsiunilor 
calitative. Vorbirea pare oarecum 
dezorganizată. Specificul limbajului este 
influenat și de severitatea simptomelor 
(Smirnova et al., 2018, 2019).  

Pentru populația română s-a 
constatat (R. N. Trifu et al., 2017) folosirea 
cu precădere a pronumelui personal 
singular de persoana I, tendința de 
centrare pe self, prezența timpului verbal 
de trecut, folosirea inversată a topicii, 
prezența propozițiilor eliptice, a celor 
scurte, parțiale și impersonale, repetițiile 
și lipa comparațiilor. Când li s-a cerut să 
vorbească despre lucruri care le fac plăcere 
persoanele cu depresie au folosit elemente 
particulare de limbaj. Analiza narativității 
acestor persoane a indicat: predominanţa 
timpului trecut şi prezent, folosirea rară a 
timpului viitor, nivel de abstractizare 
scăzut - predomină cuvintele – obiect, 
preponderenţa substantivelor cu 
încărcătură negativă, predomină 
pronumele personal - pers I singular, 
vorbire dezorganizată.  

Fluenţa verbală la persoanele cu depresie 
În tablourile clinice fluența verbală 

reprezintă abilitatea unei persoane de a 
exprima un set de cuvinte pe baza unui 
criteriu dat. Fluența verbală este 
reprezentată de procesarea semantică și 
procesare fonemică. Procesarea semantică 
reprezintă abilitatea unei persoane de a 
căuta și reda cuvinte care aparțin unei 
anumite categorii. Procesarea fonemică 
constă în redarea a cât mai multor cuvinte 
care încep cu o sunet anume. Sarcinile de 
fluență verbală sunt un indicator al 
funcționării cognitive și executive optime 
sau deficitare. Norris M .P et al (Henry & 
Crawford, 2005) sugerează faptul că 
sarcinile de fluență verbală sunt sensibile 
în mod particular la tulburările depresive 
atâta timp cât există legături între fluență 
și deficitele asociate cu depresia, mai exact 
atenția susținută, concentarea și viteza de 
recuperare a informațiilor din memorie. 
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Testele de fluenţă verbală reliefează 
integritatea circuitelor neuronale 
implicate în explorarea asociaţiilor şi 
accesarea cuvintelor bazate pe criterii 
fonetice şi semantice. Persoanele 
investigate trebui să apeleze la un set de 
stategii, un set de elemente cognitive. În 
timp ce fluenţa fonematică solicită 
exersarea unor strategii de căutare bazate 
preponderent pe reprezentări lexicale, 
testele de fluenţă semantică impun 
căutarea unei informaţii incerte, şi 
totodată folosirea unui sistem de asociaţii 
cu informaţiile de ordin lexical. Testele de 
fluenţă semantică pot fi indicatori pentru 
funcţionarea optimă sau deficitară a 
memoriei semantice, memoriei de scură 
durată sau a celei de lucru, şi nu neapărat 
o afectare totală a funcţionării executive.  

Tabel 1-Exemplificări particularități în 
sarcina de fluență verbală – sunetul 

F.Persoane cu depresie. 
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Pacient 
1 

19 8 11 3,15” 

Pacient 
2 

5 5 - 12” 

Pacient 
3 

9 9 - 9” 

 

Rezultate observaționale  
Media producțiilor verbale în cazul 
persoanelor fără depresie este de minim 15 
cuv/min. Analiza calitativă a producțiilor 
verbale a indicat o incapacitate de 
schimbare rapidă a setului de cuvinte. 

O exemplificare pentru frecvența fluenței 
verbale între un pacient cu depresie și 

unul fără depresie poate să fie văzut în 
figura 1 

 
Fig. 1 - Analiza de spectogramă – prin 

programul Praat. Frecvența cuvintelor 
care încep cu litere F. Persoană fără 

depresie. 

 
Fig. 2. - Analiza -  spectogramă – prin 

programul Praat.Frecvența cuvintelor care 
încep cu litere F. Persoană cu tulburare 

depresivă 
Diferența de medie dintre rata de 
producere a cuvintelelor reliefează 
diferențele în fluență între persoane cu 
depresie și persoane fără depresie. 

 
Fig. 3 - Rata de producere a cuvintelor. 

Coparații interloturi. Trifu,R- 2017. 
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Concluzii  
Limbajul verbal reprezintă o reliefare a 
proceselor mentale interioare, a gândirii și 
se constituie într-un indicator al statusului 
cognitiv, emoțional, psihic și social al unei 
persoane. Variabilitatea sa de expresie este 
determinată contextual și poate să 
marcheze expresii specifice în diada 
sănătate fizică- sănătate mintală.  

Particularitățile de limbaj la persoanele cu 
depresie sunt evidente și printr-o analiză 
specifică sunt ușor de observat, dar în 
realitate, în practica clinică 
simptomatologia depresivă poate fi 
mascată și uneori impune precauție. 
Evaluarea limbajului în tulburarea 
depresivă și stabilirea particularităților sau 
disfuncțiilor este utilă, dar nu poate 
constitui un criteriu singular de 
diagnostic. Poate în schimb facilita indici 
pentru o diagnosticare diferențială. Iar o 
diagnosticare corectă și la timp a depresiei 
va avea impact pozitiv asupra calitații 
vieții acestor persoane, prin adresarea 
simptomatologiei prin terapie 
medicamentoasă și/sau psihoterapii. 

Limbajul, prin markeri specifici tulburării 
depresive se poate constitui ca un 
„blueprint” al provocărilor și schimbărilor  
afective, cognitive și perceptuale pe care 
pacientul cu depresie le tranzitează.  
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