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Editorial 

Carolina BODEA HAȚEGAN1,2 

Articolele cuprinse în numărul II al 
Revistei Române de Terapia Tulburărilor 
de Limbaj și Comunicare-RRTTLC din 
anul 2022 oferă cititorilor experiențe 
științifice și practice valoroase, 
îmbogățind semnificativ literatura de 
specialitate logopedică din țara noastră. 
Constatăm cu mare bucurie diversitatea 
cu care autorii ne surprind cu fiecare 
articol în parte, și, în același timp, 
originalitatea crescută a materialelor care 
subliniază preocuparea vie a specialiștilor 
pentru a propune cititorilor materiale 
consistente, cu valoare specific adăugată. 

Volumul se deschide cu un inedit material 
în care se valorifică utilizarea roboților în 
terapia logopedică. Astfel, articolul - 
Dezvoltarea abilităților de comunicare 
eficientă cu ajutorul robotului Ozobot Evo 
în contextul TSA, aduce în prim plan 
posibilități variate de realizare a terapiei 
logopedice, posibilități care potrivesc 
foarte bine în contextul specific al 
tulburării de spectru autist și care 
deschide perspectiva spre utilizarea 
tehnicii și a tehnologiilor și în contextul 
terapeutic al dezvoltării limbajului și 
comunicării. 

Un studiu experimental consistent și cu 
mare aplicabilitate practică, continuând 
calea deschis prin Proba de evaluare și 
antrenare a fluenței în citire-PEAFC, la 
nivel de ASTTLR este cel de-al doilea 
articol cuprins în revistă O propunere de 
adaptare pentru limba română a unei 
probe de fluență verbală fonematică 

(testul de asociere orală controlată a 
cuvintelor - COWAT).  

Abordarea terapeutică în echipă, în 
contextul implantării cohleare, unde 
nevoia de generalizare a achizițiilor 
lingvistice este crescută și părintele 
devine, în mod, implicit co-terapeut, 
propusă prin articolul Relația dintre 
abilitarea lingvistică și resursele de 
reziliență din cadrul sistemului familial la 
copiii cu implant cohlear, subliniază 
printr-un studiu amplu de caz implicațiile 
pozitive la nivel de persoană și familie, 
ceea ce atrage nu numai câștig din punctul 
de vedere strict logopedic, ci și câștig în 
planul calității vieții. De altfel, acest câștig, 
considerăm noi că este cel pe care orice 
terapeut ar trebui să îl urmărească și să îl 
aibă bine conturat ca finalitate al 
întregului demers terapeutic, indiferent pe 
ce dimensiune își derulează activitatea de 
reabilitare. 

Problematica și nevoia implicării 
părintelui în procesul terapeutic, este 
dezbătută și în cadrul articolului 
Consiliere și educație parentală pentru 
familiile  copiilor cu dizabilități, iar pentru 
ca această implicare să fie una potrivită și 
de valoare, părintele trebuie ajutat și 
sprijinit. 

Nevoia de conturare a specificului terapiei 
logopedice în diferite contexte 
diagnostice, așa cum este cel al ADHD-
ului, este adusă în prim plan prin studiul 
intitulat Importanța dezvoltării 
comunicării și limbajului în ADHD. Chiar 

DOI:10.26744/rrttlc.2022.8.2.01 
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dacă acesta este un articol preponderent 
teoretic, aplicabilitatea lui practică rezidă 
din fixarea reperelor terapeutice 
logopedice în acest context unde terapia 
limbajului este mai puțin adusă în prim 
plan.  

Elemente tehnice, de specialitate, în 
contextul limbii semnelor, aduse în 
discuție prin studiul conturat în articolul - 
Particularități fonologice și  morfologice 
ale limbii semnelor – percepția 
participanților auzitori asupra procesului 
de învățare, surprinde importanța 
abordării multidimensionale a educației 
specializate în vederea facilitării și 
înțelegerii comunicării persoanelor cu 
dizabilități auditive. Un articol care, încă o 
dată, surprinde cititorul prin finele și de 
profunzime implicații pe care 
psihopedagogia persoanelor cu dizabilități 
de auz le poate implica. 

O lucrare cu atât mai inedită este și cea 
intitulată Opiniile specialiștilor privind 
utilizarea umorului în terapia tulburărilor 
de limbaj și comunicare, un articol în care 
elementul de unicitate al tematicii este 
unanim acceptat, având în vedere 
literatura de specialitate logopedică din 
țară.  

Elementul de unic se regăsește și în 
articolul următor din acest număr al 
revistei, unde nu numai că este abordată 
problematica afaziei din context 
multilingv, ci această problematică este 
ilustrată prin filtrarea teoretică de natură 
psiholingvistică- Afazia în contextul 
multilingv: Abordare din perspectivă 
psiholingvistică. 

Având în vedere că domeniul de 
aplicabilitate al terapiei limbajului este 
unui din ce în ce mai în extindere, 

coexistența tablourilor de tulburare de 
limbaj și diferite forme de dizabilitate, 
sindroame ne obligă să găsim soluții 
teoretice și practice tot mai adaptate și 
particulare. O astfel de problematică este 
cea prin care se tratează asocierea apraxiei 
cu tulburarea de spectru autist, o asociere 
cu un grad crescut de noutate, nu numai 
în practica logopedică din țară, ci și în 
practica logopedică internațională. Astfel, 
RRTTLC aduce în prim plan nu numai 
materiale utile, ci problematici noi, care 
nu au mai fost tratate în literatura 
românească (vezi articolul Apraxia și 
tulburarea de spectru autist). 

Tematica este completată de ultimul 
articol al revistei care vine să reliefeze 
specificiatea procesărilor și integrărilor 
senzoriale din tulburarea de spectru 
autist, reliefate pe grupe de vârstă și nivel 
de dezvoltare.  

Propunem astfel cititorilor o incursiune 
bine argumentată în studii și cercetări 
bazate pe dovezi științifice actuale în 
domeniul logopedic, racordate la 
elemente de noutate și preocupări 
contemporane internaționale. Sperăm ca 
prin aceste materiale să deschidem noi 
direcții terapeutice și să contribuim la 
valorificarea maximală a contextelor 
terapeutice în favoarea celor care au 
nevoie de contribuții terapeutice 
aducătoare de sens în viețile lor, copii, 
părinți, familii. 

Cluj-Napoca 25.10.2022 
1.Conf. univ. dr., Departamentul de 
Psihopedagogie Specială, Facultatea de 
Psihologie și Științe ale Educației, 
Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca; 
E-mail: carolina.bodea.hategan@gmail.com 
2.Președinte ASTTLR 

mailto:%20carolina.bodea.hategan@gmail.com
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Dezvoltarea abilităților de comunicare eficientă cu ajutorul robotului Ozobot 
Evo  în contextul TSA 

The development of efficient communication abilities by using OZOBOT robot in ASD context 

Dorina Anca TALAȘ1 

Abstract 

This paper presents the impact of robots in education and language therapy. The first part of the paper presents 
the results of research in which educational robots have been used in the instructional-educational process and 
some reference studies in which different robots have been tested in speech and language therapy. The second 
part of the paper presents the Ozobot Evo robot, the OzoBlockly app, the Evo by Ozobot app and the Ozobot 
Classroom platform. The last part of the paper presents the results of using the Ozobot Evo robot in therapy 
for a first grade student diagnosed with ASD (developing effective communication skills, increasing motivation, 
improving task solving time and problem solving) and some examples of activities that can be organized in 
language therapy sessions. The findings highlight the impact of using educational robots in achieving the 
proposed goals in therapy. 

Keywords: robots, Ozobot Evo, language and communication, apps, ASD 
 

Introducere 
Introducerea roboților programabili în 
sistemul educațional, a devenit un obiectiv 
cheie în ultimii ani. Noile modele de roboți 
devin tot mai accesibile în educație și se 
regăsesc în multe clase, începând de la 
grădiniță până la nivel universitar. 
Tehnologiile digitale sunt mijloace care 
contribuie la dezvoltarea proceselor 
cognitive ale elevilor. „Activitățile 
organizate cu ajutorul roboților oferă 
elevilor oportunități de a explora, a crea și 
a pune în aplicare cunoștințele pentru a 
rezolva probleme reale.” (Stork,2020, p.2). 

Utilizarea roboților în mediul educațional 
În 1969, Seymour Papert a inventat primul 
robot educațional numit Turtle. Acesta a 
fost o completare a limbajului de 
programare Logo, pe care l-a proiectat în 
1965 special pentru a fi utilizat în educație. 
Crearea robotului Turtle are la bază 
inteligență artificială, logica matematică și 

psihologia dezvoltării. Papert nu a 
inventat pur și simplu o tehnologie, ci a 
oferit un mod revoluționar de educare a 
copiilor, oferind profesorilor instrumente 
practice pentru a pune în aplicare teoriile 
constructiviste (Catlin & Blamires, 2019).  

În studiul realizat de Xia, L.& Zhong, B. 
(2018) au fost identificate următoarele 
câștiguri în materie de învățare prin 
intermediul roboților educaționali: (1) 
înțelegerea conceptelor (de exemplu, 
programare, senzori, mecanică); (2) 
schimbări de atitudine (de exemplu, 
motivație față de știință și tehnologie, 
autoeficacitate, leadership); și (3) 
dezvoltarea competențelor (de exemplu, 
rezolvarea problemelor, gândirea 
computațională, lucrul în echipă). 

Utilizarea roboților educaționali în 
procesul instructiv-educativ contribuie la 
dezvoltarea gândirii critice, necesare 
rezolvării de probleme, dezvoltarea 
competențelor digitale, dezvoltarea 

DOI:10.26744/rrttlc.2022.8.2.02 
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deprinderilor de învățare autonomă, 
dezvoltarea creativității și a abilităților de 
muncă în echipă. (Atmatzidou & 
Demetriadis, 2014; Lee et al., 2014, Anwar 
și colab., 2019). 

Rezultate asemănătoare se regăsesc și în 
studiile realizate de Esteve-Mon et al. 
(2019) și Tengler et al., (2020). Aceste 
studii evidențiază impactul utilizării 
roboților educaționali în creșterea 
motivației, dezvoltarea abilităților de 
comunicare, de rezolvare a unor sarcini de 
lucru care implică gândirea critică, 
dezvoltarea abilităților matematice, 
dezvoltarea abilităților sociale și 
dezvoltarea abilităților de colaborare. 
Picka et al. (2020) au investigat modul în 
care utilizarea roboților îmbunătățește 
abilitățile de gândire computațională prin 

proiectarea și elaborarea unei povești 
interactive cu ajutorul robotului Ozobot la 
ciclul primar în Cehia. Rezultatele acestui 
studiu arată că utilizarea de roboților 
educaționali ca suport pentru povestirea 
digitală oferă o bună posibilitate de a 
integra informatica, în învățământul 
primar, în cadrul unei abordări 
interdisciplinare, sprijină și promovează 
dezvoltarea competențelor de gândire 
computațională.  

O cercetare complexă asupra studiile 
publicate despre roboții educaționali între 
anii 2000 și 2018 a fost realizată de Anwar 
et al (2019). Aceștia au identificat 147 studii 
și le-au clasificat în funcție de cele cinci 
teme, așa cum se poate observa în tabelul 
1. 

Tabelul 1. Clasificarea studiilor selectate de Anwar et al (2019) în funcție de temă 
Tema Nr 

stud 
Rezultate/Concluzii 

Eficacitatea generală a 
roboticii educaționale 

45 Utilizarea roboților educaționali în contexte de învățare 
formale și informale este valoroasă pentru elevi pentru a-și 
spori succesul academic și/sau competențele profesionale. 

Abilitățile de învățare și de 
transfer ale elevilor 

32 Elevii sunt implicați într-un proces activ de învățare  în cadrul 
căruia vor construi noi cunoștințe pe baza unei experiențe 
practice și prin implicarea în anumite sarcini.  
Prin utilizarea roboților elevii învață și construiesc noi 
cunoștințe valorificând procese cognitive precum: investigarea, 
explorarea și realizarea asocierii cognitive cu experiența 
anterioară. 

Creativitatea și motivația 53 Unele studii din această temă au susținut că robotica ajută 
educatorii să proiecteze o învățare relevantă din punct de 
vedere social și cultural activități și unități, care poate spori 
creativitatea și motivația elevilor. 

Diversitatea și extinderea 
participării 

16 În general, au existat două tipuri de studii: 
(a) studii care au luat în considerare expunerea la STEM, prin 
intermediul roboticii, și au arătat că programele de studiu 
bazate pe robotică au fost de succes în îmbunătățirea 
interesului elevilor (de exemplu, Mason et al., 2011); 
 (b) studii care au demonstrat succesul relativ mai mare 
obținut de programele care integrează robotica, cu alte forme 
de motivație socială, culturală bazate pe creativitate, 
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Dezvoltarea profesională a 
cadrelor didactice  

28 Robotica poate fi folosită într-un mod eficient pentru formarea 
profesorilor, prin intermediul atelierelor de dezvoltare 
profesională din două motive specifice:  
pentru a le prezenta profesorilor roboții educaționali și să le 
îmbunătățească cunoștințele și auto eficacitatea, în ceea ce 
privește utilizarea roboticii în propriile lor săli de clasă;  
pentru a implica profesorii în activități de robotică și proiectare 
a curriculumului împreună, unde profesorii pot oferi feedback 
imediat cu privire la proiectarea curriculumului, contribuind 
astfel la îmbunătățirea și adaptarea curriculumului. 

 

Utilizarea roboților în terapia limbajului 
În studiul realizat de Shibata (2012) s-a 
concluzionat că mai multe persoane în 
vârstă diagnosticate cu demență au 
demonstrat recuperarea depresiei, 
reducerea agitației și recuperarea 
tulburărilor de vorbire în timpul terapiilor 
efectuate cu sprijinul robotului PARO. 
Robotul PARO a început să fie dezvoltat 
pentru terapia cu roboți în 1993. PARO a 
fost comercializat în Japonia în 2005, iar în 
Europa și Statele Unite în 2009 și a fost 
utilizat în spitale și centre de îngrijire din 
aproximativ 30 de țări. În 2009, 
Administrația pentru Alimente și 
Medicamente din SUA (FDA) a certificat 
PARO ca fiind un „dispozitiv medical de 
biofeedback".  

Choe et al. (2013) au utilizat robotul uBot-
5, un robot umanoid capabil să ofere 
terapie fizică și logopedie, în terapia unui 
pacient de 72 de ani diagnosticat cu afazie 
și hemipareză. S-a concluzionat că în urma 
intervenției pacientul a demonstrat 
îmbunătățiri atât la nivelul vorbirii, cât și 
la nivel fizic. 

Robles-Bykbaev (2015) a realizat un studiu 
cu ajutorul robotului Robotic Assistant for 
Speech and Language Therapy 
(SPELTRA). Robotul are la bază un set de 
aplicații mobile și un asistent robotic 

format din două elemente: un procesor 
central (un smartphone sau o tabletă 
bazată pe Android) și o platformă de 
deplasare (dispozitiv electronic). Printre 
funcțiile pe care le poate executa acest 
robot se regăsesc:  

− Oferă exerciții și activități utile în 
terapie precum stimularea vizuală 
(culori, forme geometrice etc.) și 
dobândirea de abilități motorii 
(pictură, puzzle-uri virtuale etc.). 

− Recunoaște patru gesturi diferite ale 
mâinilor: pumn, mână deschisă, mână 
închisă și mână semi închisă. 

− Detectează și recunoaște fețele mai 
multor utilizatori ai sistemului. 

− Spune povești, cântă cântece, execută 
comenzi precum căutarea de cuvinte 
sau propoziții pe internet și citește e-
mailuri. 

În studiul lui Robles-Bykbaev (2015) au 
fost incluși 26 de copii care prezentau 
diferite tipuri de dizabilități, iar rezultatele 
obținute au arătat îmbunătățiri 
importante, în special în reducerea 
timpului necesar pentru pregătirea 
pacienților pentru terapie și în ceea ce 
privește îmbunătățirea răspunsului 
copiilor în rezolvarea sarcinilor de lucru. 

Castillo et al. (2018) au utilizat robotul 
Mini, un robot social de birou proiectat și 



RRTTLC 2022 
 

 
7 

construit în cadrul grupului de cercetare 
RoboticsLab de la Charles III University 
din Madrid în terapia apraxiei. Sistemul 
constă în două faze principale: una offline 
în care se antrenează un set de clasificatori 
după detectarea și normalizarea 
informațiilor despre gură de la utilizatori 
și una online care rulează în robotul social 
Mini. Această operațiune rulează în timp 
real, integrând clasificatorul cu cele mai 
bune performanțe și ghidează utilizatorul 
printr-un exercițiu specific terapiei 
apraxiei verbale. 

Estévez et al. (2021) au utilizat robotul 
NAO într-un studiu în care au fost incluși 
5 copii cu vârsta cuprinsă între 9-12 ani cu 
următoarele diagnostice: (1) Palatoschizis, 
(2) tulburări în dezvoltarea limbajului, 
ADHD, tulburarea opozițională 
provocatoare (ODD), (3) ADHD, dislexie 
mixtă, disgrafie, disortografie și dificultăți 
în integrarea și executarea funcțiilor 
executive, (4) întârziere în dezvoltarea 
limbajului și dislalie polimorfă, (5) 
tulburări de învățare și ADD. Principalul 
câștig a fost la nivel motivațional. Se 
constată o îmbunătățire la nivel 
comportamental, la nivel comunicațional,  
în construcția și structura propozițiilor, 
crescând astfel capacitatea copiilor de a se 
exprima și încrederea în ei înșiși. Au fost 
raportate și întârzieri sau erori în 
răspunsurile robotului care au generat 
sentimente de frustrare și deconectare de 
robot în rândul copiii, ceea ce a îngreunat 
interacțiunea în restul sesiunii. Se 
recomandă personalizarea activităților și 
răspunsurile robotului în funcție de fiecare 
caz în parte. 

Prezentarea robotului inteligent Ozobot Evo 
Ozobot Evo- este un mic robot 
educațional programabil, cu senzori, de 

dimensiuni mici (2,5 cm), care urmează un 
traseu realizat cu un marker pe hârtie sau 
pe ecranul tabletei. Culorile pe care le 
poate identifica sunt: negru, albastru, roșu 
și verde. Cu ajutorul senzorilor, Ozobot 
Evo identifică cele patru culori și 
reacționează prin aprinderea beculețelor 
de aceeași culoare cu culoarea cu care a 
fost realizat traseul și răspunde la codurile 
de culoare. De exemplu, când citește codul 
albastru, roșu, verde, la prima intersecție 
va vira la dreapta sau dacă identifică 
secvența de culori roșu, verde, roșu verde, 
se învârte în cerc (Tornado).  

 
Fig.1 Ozobot Evo 

(https://www.robotworld.ro/ozobot-evo-
set-de-pornire-pentru-profesori) 

În fig.2.sunt prezentate exemple de coduri 
de culoare la care răspunde Ozobot Evo. 

 

Fig.2. Exemple de coduri de culoare la care 
răspunde robotul Ozobot Evo – „dreapta la 

intersecție” și „tornadă” 

Ozobot Evo este dotat cu Bluetooth Smart, 
un sistem de sunet, șapte becuri led, 
senzori optici de proximitate și un scut de 
protecție din policarbonat, așa cum se 
poate observa în fig. 3. 
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Fig. 3. Componente Ozobot  

(https://www.eduporium.com/ozobot-evo-
classroom-kit.html) 

Aplicația OzoBlockly 

Mediul de programare urmează abordarea 
standard, bazată pe blocuri, cu o casetă de 
instrumente în partea stângă a ecranului. 
OzoBlockly acceptă cinci niveluri diferite, 
unde în cel mai ușor nivel blocurile sunt 
pur grafice cu pictograme și doar câteva 
numere în loc de text, astfel încât 
programarea se poate face chiar și în etapa 
pregrafică.  

 
Fig. 4. Captură de ecran – Aplicația 

OzoBlockly 

Aplicația Evo by Ozobot este disponibilă 
atât pentru dispozitivele Android, cât și 
pentru dispozitivele iOS. Aplicația a fost 
creată de Evollve, Inc, iar ultima 
actualizare a acesteia s-a realizat în 
22.09.2022.  

 
Fig.5. Captură de ecran - aplicația Evo by 

Ozobot creată de Evollve, Inc. 

Ozobot Classroom – este o platformă care 
oferă resurse gratuite pentru toți 
utilizatorii. Utilizatorii își creează un cont 
și pot accesa lecțiile deja create sau pot să-
și creeze noi lecții.   

 
Fig. 6. Captură de ecran Ozobot 

Classroom 
(https://classroom.ozobot.com/dashboar) 

Prezentare de caz 
D.S. este elev în clasa I, diagnosticat cu 
TSA și frecventează o școală de masa în 
mediul urban. Deoarece uneori elevul 
întâmpină dificultăți în executarea unor 
sarcini de lucruri datorită atenției 
deficitare și datorită încercărilor repetate 
de a negocia în favoarea sa orice sarcină de 
lucru, unul dintre  obiectivele care se 
regăsesc în planul individualizat este 
dezvoltarea atenției și executarea imediată 
și corectă a unor sarcini de lucru 
accesibile. Elevul D.S. are un vocabular 
foarte bine dezvoltat atât în limba română, 
cât și în limba engleză, reușește să 
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comunice verbal în limba engleză, din 
această cauză de foarte multe ori elevul 
preferă să comunice verbal cu cei din jur în 
limba engleză. 

În timpul terapiei a fost propusă utilizarea 
robotului Ozobot Evo pentru a-l motiva să 
rezolve sarcinile din timpul ședinței de 
terapie, pentru a renunța la negocieri și 
pentru a înțelege de ce este important să 
respecte o anumită secvențialitate atunci 
când programează un traseu.  

Fișele de lucru descărcate din aplicația 
https://classroom.ozobot.com/lessons  au 
fost prezentate în limba engleză, deoarece 
elevul putea să citească în limba engleză și 
înțelegea foarte bine ceea ce citește (fig. 7 

și 8).  

  
Fig. 7. Realizarea unui traseu și 

parcurgerea traseului cu ajutorul robotului 
Ozobot Evo 

 

 
Fig. 8. Exemple de fișe de lucru pentru 
învățarea și respectarea codurilor de 

culoare solicitate 

Beneficii ale utilizării robotului Ozobot Evo în 
terapie 
Au fost înregistrate progrese în ceea ce 
privește timpul de rezolvare a sarcinilor de 
lucru, elevul încearcă să termine cât mai 
repede sarcinile de lucru pentru a avea 
timp să „se joace” cu robotul Ozobot Evo.  

S-a constatat o  scădere considerabilă a 
negocierilor. Elevul a învățat principalele 
coduri de culoare cu ajutorul cărora poate 
construi circuite mai complexe. De 
asemenea, elevul a înțeles că dacă un 
traseu nu este realizat corect, sau un cod 
nu este scris corect, robotul nu 
reacționează sau reacționează diferit de 
cum se aștepta elevul. Uneori D.S. reda 
invers codul de culoare, iar reacția 
Ozobot-ului era diferită, sau absentă, iar 
elevul încerca de fiecare dată să identifice 
eroarea și să o corecteze.  

S-au înregistrat progrese importante la 
nivel motivațional, elevul este motivat să 
participe activ la toate activitățile propuse 
deoarece își dorește să interacționeze cu 
Ozobot Evo atât pentru a crea trasee pe 

https://classroom.ozobot.com/lessons
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hârtie, cât și pentru a-l controla cu ajutorul 
tabletei.  

În continuare sunt prezentate câteva 
exemple de activități care pot fi realizate 
cu ajutorul Ozobot-ului Evo în cadrul 
ședințelor de terapie: 

− Realizarea unor trasee cu diferite culori 
și parcurgerea traseelor cu ajutorul 
robotului Ozobot Evo pentru a 
identifica și denumi corect culorile care 
apar în momentul parcurgerii unui 
traseu de culoare diferită; 

− Memorarea unor coduri de culori 
specifice unor comenzi simple 
(exemple:  înainte, înapoi, la stânga, la 
dreapta) și marcarea acestora pe 
diferite trasee; 

− Crearea unor trasee cu ajutorul 
aplicației OzoBlockly; 

− Urmarea unor trasee cu ajutorul 
aplicației Evo by Ozobot pentru 
dezvoltarea coordonării și a 
conceptelor spațiale; 

− Personalizarea robotului Ozobot Evo – 
pentru imitarea unor personaje din 
povești; 

− Elaborarea unor povești cu ajutorul 
robotului Ozobot Evo; 

− Realizarea unor trasee pentru 
respectarea secvențialității unei 
povești. 

Concluzii 
Robotul Ozobot Evo prezintă multiple 
oportunități de utilizare atât în procesul 
instructiv-educativ al elevilor, cât și în 
terapie, fiind un robot accesibil, foarte 
ușor de utilizat și îndrăgit de elevii de 
diferite vârste. Ozobot Evo poate fi utilizat 
atât ca stimul motivațional, dar și ca mijloc 
pentru atingerea unor obiective din 
domeniul cognitiv. Se recomandă a fi 

utilizat în ultima parte a activității de 
terapie pentru a-l motiva pe elev să rezolve 
prima dată celelalte sarcini de lucru.  

Prin feedback-ul vizual și auditiv imediat 
pe care îl oferă în momentul în care 
identifică un traseu colorat sau un cod de 
culoare, robotul Ozobot Evo îi motivează 
pe elevi să participe activ la activitățile 
propuse. Pachetul de resurse gratuite care 
pot fi accesate, aplicațiile OzoBlockly, Evo 
by Ozobot și platforma Ozobot Classroom 
oferă tuturor utilizatorilor idei de 
integrare eficientă a acestuia atât în 
activitățile didactice, cât și în activitățile 
terapeutice. Se recomandă o planificare 
atentă a obiectivelor și activităților de 
terapie pentru a utiliza la maximum 
potențialul tehnologiilor.  
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O propunere de adaptare pentru limba română a unei probe de fluență verbală 
fonematică (testul de asociere orală controlată a cuvintelor - COWAT) 

A model of addapting in Romanian language of a verbal phonemic fluency test (The Controlled 
Oral Word Association Test -COWAT) 

Ovidiu-Cristian TUDOREAN 1, Alois GHERGUȚ 2 

Abstract 

Verbal fluency is an indicator of good cognitive functioning. The Controlled Oral Word Association Test 
(COWAT) is part of the examination tools in neuropsychology. For English there are stratified standards 
by age and background (Tombaugh, Kozak, & Rees, 1999). The phonemic combinations used are F-A-S, 
C-T-L or P-R-W. These combinations are not specific to the Romanian language. This study proposes a 
way to identify phonemes that could be specific to the Romanian language for an adapted version of the 
COWAT test. 

Keywords: Verbal fluency; COWAT, adaptation for Romanian language. 

 

Introducere 
Fluența verbală este o funcție cognitivă în 
context lingvistic care implică formarea 
(cu dominanta reproducerii și mai puțin a 
recunoașterii) unor informații specifice, 
într-un interval dat. Accesarea acestor 
informații necesită derularea eficientă a 
mecanismelor executive de control pentru 
mai multe procese cognitive cum ar fi 
selectivitatea prosexică, inhibiția selectivă, 
flexibilitatea mentală, generarea de 
răspunsuri în limbajul intern (fluxul 
gândirii) și auto-monitorizarea (Patterson, 
2011).  

Testarea fluenței verbale este o procedură 
utilizată în practica neurologică sau 
psihiatrică, fie pentru a determina nivelul 
deteriorării cognitive, fie pentru a 
cuantifica progresul pacientului după un 
eveniment neurologic, cum ar fi un 
accident vascular ischemic sau hemoragic 
soldat cu o formă de afazie (Shao, Janse, 
Visser, & Meyer, 2014, Trifu, Mera, 
Hambrich, Cozma, 2015).   

Deoarece fluența verbală implică atât 
funcțiile executive, dar mai ales 
componenta lingvistică (Whiteside, 
Kealey, Semla, Luu, Rice, Basso, & Roper, 
2016) s-a dezvoltat studierea acesteia în 
contextul tulburărilor de neurodezvoltare, 
așa cum sunt înțelese în DSM-5 (American 
Psychiatric Association, 2013). Manualul 
de diagnostic și statistică al tulburărilor 
mintale subliniază afectarea funcțiilor 
lingvistice în cele mai multe tulburări de 
neurodezvoltare.  

Testele de fluență verbală evaluează 
capacitatea subiectului de a genera 
răspunsuri specifice, delimitate de 
descriptori preciși. Unele studii indică 
faptul că pot fi identificate două strategii 
de oferire a răspunsurilor, una prin 
grupare și alta prin comutare. Ambele 
strategii nu au o legătură nemijlocită cu 
cunoștințele lingvistice ale subiectului 
(Weckerly, 2001). 

O bună fluență verbală corelează cu o 
dezvoltare tipică pentru copii sau cu un 
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status cognitiv în parametri normali la 
adulți. Pe de altă parte, afectarea fluenței 
verbale poate fi asociată cu multe dintre 
afecțiunile neurologice sau degenerative 
ale adultului, cum ar fi demența, 
traumatismele cranio-cerebrale, maladia 
Parkinson, boala Huntington, dar și în 
patologia psihiatrică (tulburările 
dispoziției, schizofrenia și alte tulburări 
psihotice primare), iar în cazul copiilor, în 
tulburările de dezvoltare (Patterson, 2011). 

Considerăm că evaluarea și antrenarea 
fluenței verbale poate constitui un 
element de diagnostic diferențial dar și de 
monitorizare a progresului copiilor cu 
diverse probleme de limbaj și comunicare, 
cum ar fi tulburarea de dezvoltare a 
limbajului (TDL), cunoscută anterior ca 
tulburare specifică de limbaj (TSL) (ICD-11 
for Mortality and Morbidity Statistics, 
n.d.). Tulburările de limbaj sunt adesea 
asociate și cu alte dificultăți cognitive, 
psihomotorii, fonetico-fonologice sau ale 
funcțiilor executive (Lum, Conti-
Ramsden, Page, & Ullman, 2012; Finlay & 
McPhillips, 2013, Bodea Hațegan, 2018).  

Propunere de adaptare a probelor de fluență 
verbală pentru limba română 
În literatura de specialitate logopedică 
fluența verbală este privită dintr-o 
multitudine de perspective. Se discută în 
primul rând despre fluența vorbirii și 
despre tulburările acesteia, obiectivate în 
disritmiile verbale (bâlbâiala, tahilalia, 
bradilalia, cluttering).  

Putem avea în vedere și fluența în citire, 
pentru care specialiștii logopezi din 
România pot folosi Proba de evaluare și 
antrenare a fluenței în citire, construită de 
colectivul de la Cluj-Napoca, coordonat de 
conf. univ. dr. Carolina Bodea Hațegan 

(Bodea-Hațegan, Talaș, & Trifu, 2022). 
Pentru această probă există valori 
normative pentru copiii români începând 
de la clasa pregătitoare până la clasa a IV-a.  

Interesul nostru este circumscris fluenței 
verbale semantice și a celei fonematice, 
care reprezintă capacitatea copilului de a 
oferi cât mai multe exemple de cuvinte 
care aparțin unei anumite categorii 
noționale (fluența verbală semantică) sau 
cuvinte care încep cu un anumit fonem 
(fluența verbală fonematică) într-un 
interval de timp, de regulă un minut. Cea 
mai utilizată categorie noțională este cea a 
animalelor, de exemplu în Western 
Aphasia Battery, un test pentru persoanele 
cu afazie (Kertesz, 2020, Bodea Hațegan, 
2018). Într-un demers de adaptare a 
structurii și etaloanelor probei pentru 
stabilirea vârstei psihologice a limbajului, 
am propus introducerea unei probe de 
fluență verbală pentru categoria semantică 
culori, care să completeze și să pondereze 
proba de recunoaștere a culorilor.  

În acest articol se prezintă o propunere de 
adaptare a probei de fluență verbală 
fonematică la specificul limbii române. 
Astfel de adaptări au fost realizate și în alte 
limbi, cum ar fi spaniola, chineza, 
norvegiana și flamanda. Mai relevantă 
pentru studiul de față ar fi adaptarea 
franceză care propune literele P, R și V 
pentru a fi folosite în test (Cardebat et al., 
1990). Pentru toate aceste adaptări s-a avut 
în vedere ca punct de plecare Controlled 
Oral Word Association Test (COWAT) 
(Patterson, 2011; Malek-Ahmadi, Small, & 
Raj, 2011, Trifu, Mera, Hambrich, Cozman, 
2015). În acest test - care este folosit alături 
de alte probe în baterii de evaluare cum ar 
fi Multilingual Aphasia Examination 
(Benton, Hamsher, Rey, & Sivan, 1994) sau 
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Delis-Kaplan Executive Function System 
(Delis et al., 2001) - sunt prezentate 
subiecților câte trei litere considerate cu 
dificultate asociativă crescătoare. Nivelul 
de dificultate al fiecărei litere corelează cu 
frecvența relativă a cuvintelor care încep 
cu respectiva literă, așa cum o 
demonstrează dicționarele uzuale ale 
limbii engleze. De aceea combinațiile de 
foneme utilizate în COWAT respectă 
particularitățile limbii engleze: F, A, și S; 
C, T și L sau P, R și W.  

Pe de altă parte aceste combinații 
fonematice s-ar putea să nu fie specifice 
limbii române, de aceea ne-am propus să 
identificăm cele mai bune variante pentru 
o probă de fluență verbală fonematică 
destinată copiilor români cu dezvoltare 
tipică și celor cu TDL.  

Demersul de investigare și adaptare a 
presupus într-o primă fază un studiu 
explorator la care au participat 143 elevi 
din clasa I și 125 elevi din clasa a II-a de la 
Școala gimnazială „Alexandru cel Bun” din 
municipiul Iași. Copiii au indicat care este 
vocala, respectiv consoana care le vine 
prima dată în minte. Pe baza răspunsurilor 
elevilor s-a realizat o ierarhie a alegerii 
vocalelor și consoanelor.  

Tabelul 1 Rezultatele studiului explorator 
Componența 
lotului 
experimental  

Ierarhia 
alegerii 
vocalelor  

Ierarhia 
alegerii 
consoanelor  

N = 143 (clasa I) 
A (n=71) M (n=28) 
E (n=31) R (n=22) 
O (n=15) Z (n=14) 

N = 125 (clasa a 
II-a) 

A (n=75) M (n=21) 
E (n=18) R (n=21) 
I (n=16) C (n=20) 

 

Prelucrarea răspunsurilor a evidențiat 
faptul că cel mai des este invocată vocala 

A, atât la elevii din clasa I (71 alegeri), cât 
și la cei din clasa a II-a (75 alegeri).  

În ceea ce privește consoanele la clasa I 
prima aleasă este M (28 alegeri), apoi R (22 
alegeri) și Z (14 alegeri). Elevii din clasa a 
II-a au ales consoana M și R (fiecare cu 21 
alegeri), apoi C (20 alegeri) și B (12 alegeri).  

Continuarea demersului investigativ 
pentru a oferi variante valide pentru o 
probă de fluență verbală fonematică a 
presupus luarea în considerare a mai 
multor surse. Limba română este o limbă 
predominant flexionară și transparentă, 
spre deosebire de limba engleză, una 
dintre cele mai opace limbi. Acest aspect 
trebuie luat în considerare în adaptarea 
probei de fluență verbală asociativă.  

Învățarea citirii și a scrierii se face 
începând cu grupa mare de la grădiniță, 
atunci când copiii intră în stadiul 
logografic al învățării limbajului scris și 
continuă în clasa pregătitoare și clasa I. La 
sfârșitul clasei a II-a copilul cu dezvoltare 
tipică ar trebui să se afle în stadiul 
ortografic de învățarea a citit-scrisului, 
după ce a parcurs stadiul intermediar, cel 
alfabetic. Învățarea literelor se face într-o 
anumită ordine dictată de o serie de 
considerente pedagogice și pragmatice. 
Abecedarele propun învățarea literelor în 
următoarea succesiune: A, M, U, N, I, E, R, 
C, O, L, Ă, CE, S, V, Ș, T, CI, P, D, Î, Â, B, Ț, 
G, GE, H, F, GI, J, CHE, Z, CHE, CHI, GHE, 
GHI, K, X, W, Y, Q.  Această ordine nu este 
aleatorie ci este fundamentată pe ușurința 
receptării de către copilul care își dezvoltă 
conștientizarea fonologică și de 
posibilitatea de a combina literele în 
unități lingvistice amprentate segmental 
(combinații ale vocalelor și consoanelor) și 
suprasegmental (accent și intonație). 
Fluența verbală semantică este influențată 
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parțial de dezvoltarea vocabularului de 
utilizare și de aceea este utilă adăugarea 
unui criteriu care vizează ordinea de 
învățare a literelor în clasa I.  

La fel ca pentru varianta originală a 
COWAT s-a avut în vedere masa 
vocabularului pentru diversele litere. 
Pentru studiul de față am luat în 
considerare două dicționare, unul online 
și unul tipărit. De asemenea a fost folosit 
un studiu privind frecvența fonemelor în 
limba română realizat de către lingvistul 
Dimitrie Macrea, membru corespondent 
al Academiei Române.  

Tabelul 2 Frecvența fonemelor în limba 
română – consoane (Macrea, 1941) 

Fonemul Rangul 
R I. 
N II 
T III 
D IV 
C V 
S VI 
L VII 
M VIII 
P IX 
Ș X. 
V XI 
B XII 
F XIII. 
Ț XIV 
G XV 
Z XVI 
J XVII 
H XVIII 

În sinteză au fost luate în considerare 
următoarele surse pentru adaptarea 
românească a COWAT:  

− frecvența fonemelor în limba română 
(Macrea, 1941); 

− ordinea de învățare a literelor dintr-un 
abecedar din 1941 (Ministerul Culturii 
Naționale și al Cultelor, 1941); 

− ordinea de învățare a literelor în clasa I 
în manualul de Comunicare în limba 
română CLR (Mihăilescu & Pițilă, 2021); 

− masa vocabularului pentru cuvinte care 
încep cu consoanele limbii române – un 
dicționar online (Dexonline, n.d.);  

− masa vocabularului pentru cuvinte care 
încep cu consoanele limbii române – 
DLRC (Breban, 1980). 

Tabelul 3 Masa vocabularului – cuvinte cu 
consoana în poziție inițială (Breban, 1980) 
Consoana (nr. 
cuvinte) Rangul 

P (3405) I. 
S (2984) II 
C (2892) III 
D (1827) IV 
M (1689) V 
R (1511) VI 
T (1318) VII 
F (1078) VIII 
B (914) IX 
G (779) X. 
V (713) XI 
N (704) XII 
L (702) XIII. 
H (399) XIV 
Ș (313) XV 
Z (309) XVI 
J (160) XVII 
Ț (126) XVIII 

În fiecare dintre aceste surse vocalele și 
consoanele din limba română au primit un 
rang. Combinând și ponderând aceste 
ranguri au rezultat următoarele variante 
care pot fi specifice pentru o probă de 
fluență verbală fonematică în limba 
română:  

− Varianta 1: C, A și M 
− Varianta 2: C, A și S 
− Varianta 3: R, A și N 
− Varianta 4: P, A și T 
− Varianta 5: D, A și L 
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Desigur că sunt necesare demersuri de 
stabilire a unor norme specifice diverselor 
grupuri de copii. Este în pregătire un 
studiu care să stabilească baremele pentru 
intervalele de vârstă 5-6 ani, 6-7 ani, 7-8 
ani (corespunzător școlarizării în grupa 
mare, clasa pregătitoare și clasa I), atât 
pentru copii cu dezvoltare tipică, cât și 
pentru copii cu TDL din mediul urban și 
rural. 

Concluzii  
În limbi de circulație internațională există 
instrumente de evaluare, probe și teste 
pentru toate aspectele limbajului. Pentru 
limba română aceste instrumente sunt în 
general în faze incipiente, necesitând 
adaptarea și etalonarea pentru populația 
românească.  

Fluența verbală fonematică este o abilitate 
de limbaj care se dezvoltă în paralel cu 
dezvoltarea conștientizării fonologice și 
creșterea vocabularului activ (de 
utilizare). Dacă dezvoltarea vocabularului 
poate fi văzută ca un proces continuu pe 
parcursul vieții individului, sensibil la 
influențele culturale, sociale și 
educaționale, abilitățile vizând fluența 
verbală fonematică și cea semantică au alți 
determinanți. Sunt puse în acțiune 
funcțiile executive care permit persoanei 
să inițieze și să mențină efortul de găsire a 
cuvintelor conform consemnului, alături 
de funcțiile lingvistice. În tulburările de 
dezvoltare, afecțiunile lobului frontal și 
odată cu înaintarea în vârstă aceste 
abilități sunt mai reduse sau în declin. 
Studii viitoare vor trebui să elucideze 
impactul abilităților oral-motorii precum 
și a stării psihologice și afective asupra 
fluenței verbale. Pentru limbile unde 
există etaloane standardizate, scorurile 

testelor corelează și cu anii de educație în 
cazul adulților. 

Credem că și în tulburarea de dezvoltare a 
limbajului regăsim o modificare a acestei 
abilități de limbaj. Măsurarea și apoi 
antrenarea fluenței verbale ne permite, pe 
de o parte, să completăm profilul de 
dezvoltare lingvistică a copilului, un prim 
pas în formularea diagnosticului 
diferențial, iar pe de altă parte să 
monitorizăm progresul copilului și 
eficiența măsurilor educativ-terapeutice 
propuse și implementate.  
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Relația dintre abilitarea lingvistică și resursele de reziliență din cadrul 
sistemului familial la copiii cu implant cohlear 

The relation between the linguistic developmental level and the resilience resources within the 
familial system in children with cochlear implants 

Carmela Lavinia IRIMEȘ 1 Carmen Costea-BĂRLUȚIU 2 

Abstract 

he training of the ability to develop and use language represents a big challenge in the rehabilitation process of 
children with cochlear implants. Listening and the practice of hearing represents an important part of the 
process, while the steps in the process of language acquisition and development need to be carefully planned, 
in an individualized manner. The role of the parents is central in the speech therapy of young children with 
cochlear implants. Families experience a high degree of distress and burden, but many of them become stronger 
and more resilient following the process of rehabilitation of language. The current article discusses several 
important aspects in the rehabilitation process of young children with cochlear implants and emphasizes the 
role of the family involvement, as a resource for the child and the speech therapist. A single longitudinal case 
study is detailed, as a model of the speech therapy in the case of a child with hearing impairment, following 
cochlear implant. A model of collaborative approach with the family is presented and the intertwining of the 
child’s progress and family adjustment in the process is discussed. 

Keywords: hearing impairment, cochlear implantation, speech therapy, family coping and 
resilience.

 

Introducere 
Limbajul ocupă un loc important în 
contextul dezvoltării socio-emoționale și 
generale a copilului. Dacă pentru copilul 
tipic, dezvoltarea auzului și a limbajului se 
realizează într-un ritm natural, pentru 
copilul surd, implantat cohlear, lucrurile 
nu decurg la fel de firesc. Acesta din urmă 
are nevoie să învețe să asculte vibrația 
lumii din jurul său, să-i confere treptat 
sens, iar mai târziu să înțeleagă că fiecare 
zgomot reprezintă o formă de comunicare.  

Recuperarea copilului începe cu 
dezvoltarea și exersarea percepției 
auditive, care înseamnă educarea auzului, 
a memoriei, a atenției auditive și 
dezvoltarea componentei prozodice. Pe 
baza acestor procese implicate, copilul își 
dezvoltă treptat comunicarea cu cei din 
jur. La început fiecare semn sau expresie 

facială este interpretată ca un gest de 
exprimare, însă, treptat, acesta învață să-și 
exprime nevoile în cuvinte. Dacă procese 
precum: memoria verbală, atenția, 
cogniția, ascultarea au înregistrat anumite 
întârzieri, cu ajutorul terapiei auditiv-
verbale, copilul surd-implantant, ajunge 
să le recupereze treptat.  

Odată cu integrarea acestor exerciții de 
percepție auditiv-verbală, cu exprimarea 
clară a ideilor în vorbire, printr-o viziune 
flexibilă asupra lucrurilor și cu înțelegerea 
celor din jur, se poate spune că 
recuperarea copiilor cu implant se poate 
realiza cu succes.  

În cadrul acestei recuperări, un rol central 
îl au părinții. Dacă la început, în urma 
aflării diagnosticului copilului, aceștia trec 
prin stadii variate ale prelucrării 
diagnosticului copilului, precum: stări de 
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șoc, vinovăție, deznădejde, iar odată cu 
operația de inserare a dispozitivului 
protetic auditiv, de regulă aceștia încep să 
se focalizeze pe soluții.  

Definițiile rezilienței sunt multiple și 
variate. După Boss (2001, citat de Henry, 
Sheffield Morris și Harrist, 2015) reziliența 
înseamnă depășirea traumei și 
ambiguității pierderii, respectiv înseamnă 
flexibilitate, opusul fragilității și mișcare, 
opusul blocajului.  

Cadrul teoretic 
Auzul este procesul prin care urechea 
transformă vibrațiile sunetului din mediul 
extern în impulsuri nervoase, care sunt 
transmise creierului, unde sunt 
interpretate ca sunete. Sunetele sunt 
produse atunci când obiectele care 
vibrează produc unde sonore. Urechea 
poate distinge diferite aspecte subiective 
ale unui sunet, cum ar fi zgomotul și tonul 
său, prin detectarea și analizarea 
diferitelor caracteristici fizice ale undelor. 
Urechea umană este cea mai sensibilă și 
detectează cel mai ușor frecvențele de la 
1.000 la 4.000 de hertzi, dar cel puțin 
pentru urechile tinere normale, întreaga 
gamă de sunete se extinde de la 
aproximativ 20 la 20.000 hertzi. Pe scara 
decibelilor, gama la care se extinde auzul 
uman începe de la 0 dB, ceea ce reprezintă 
un nivel care nu este altceva decât 
inaudibil, până la aproximativ 130 dB, nivel 
la care sunetul devine dureros. Înainte ca 
un sunet să fie transmis către sistemul 
nervos central, energia sunetului suferă 
trei transformări. În primul rând, vibrațiile 
aerului sunt transformate în vibrații ale 
membranei timpanice și ale oscioarelor 
urechii medii. Acestea, la rândul lor, devin 
vibrații în fluidul din cohlee. În cele din 
urmă, vibrațiile fluidului determină 

deformarea membranei bazilare care 
stimulează celulele păroase din organul lui 
Corti. Aceste celule convertesc vibrațiile 
sonore în impulsuri nervoase din fibrele 
nervului cohlear, care le transmite 
trunchiului cerebral, din care sunt 
retransmise după prelucrări extinse în 
zona auditivă primară a scoarței cerebrale, 
centrul final al creierului pentru auz. 
Numai când impulsurile nervoase ajung în 
această zonă ascultătorul devine conștient 
de sunet (Hawkins, 2022).  

Auzul este calea de acces a creierului la 
informația auditivă. Ideea de a cunoaște 
înțelesul informației auditive se explică 
prin experiențele auditive și prin 
expunerea care are loc cu 20 de săptămâni 
înainte de naștere, când urechea internă 
este aproape dezvoltată. Nou născutul 
tipic are un avantaj de 20 de săptămâni de 
experiență auditivă, formată în principal 
din vocea mamei, care s-a transmis prin 
intermediul corpului acesteia, înspre 
creierul bebelușului său.  

Pe lângă multitudinea de funcții pe care 
auzul le deține în raport cu sunetele 
mediului fizic, acesta deține o serie de 
roluri în raport cu mediul social, facilitând 
socializarea, comunicarea cu cei din jur. 
Acesta are o funcție importantă de 
ghidare, protecție. 

În cazul persoanelor cu dizabilitate 
auditivă, pierderea de auz împiedică 
realizarea unor lucruri simple. La copii, 
pierderea auzului are consecințe de 
anvergură, putând determina dificultăți în 
dezvoltarea funcțiilor cognitive (Gherguț, 
2013), prin faptul că influențează negativ 
percepția sunetelor, necesară dezvoltării 
cognitive. Diminuarea capacității de 
înțelegere a limbii materne îngreunează 
procesul de învățare, precum și 
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dezvoltarea psihosocială a acestor copii 
(Medel, 2018). 

Compensarea tehnică. Protezele auditive 
versus implantul cohlear 
În cazul dizabilității auditive 
neurosenzoriale severe, pierderea de auz 
începe de la peste 70 de dB iar în cazul 
celei profunde de la peste 90 de dB. Cel 
mai frecvent pierderea de auz se 
înregistrează bilateral și necesită 
compensarea tehnică deoarece în aceste 
condiții limbajul verbal nu se poate 
dezvolta. Pierderea de auz de tip 
neurosenzorial determină limitări atât în 
plan lingvistic, cât și asupra structurării 
celorlalte procese cognitive dacă nu se 
realizează o intervenție de specialitate. 
Compensarea tehnică actuală pentru acest 
tip de pierdere de auz este reprezentată de 
implantarea cohleară, o modalitate optimă 
prin care se asigură dezvoltarea auditivă, 
lingvistică și cognitivă adecvată (Bodea 
Hațegan, 2015). Implantul cohlear este un 
dispozitiv bionic, implantat chirurgical 
sub pielea capului în osul temporal 
conceput pentru a restaura un nivel de 
senzație auditivă prin intermediul 
stimulării electrice a căilor auditive. Este 
proiectat să redea auzul persoanelor cu 
hipoacuzie neurosenzorială severă până la 
profundă.  

Implantul cohlear este alcătuit din două 
componente: (1) Componenta internă – 
partea implantabilă și (2) Componenta 
externă a implantului – procesorul vocal, 
fiecare fiind alcătuită din subcomponente 
specifice. 

În ceea ce privește funcționarea 
implantului cohlear, aceasta constă într-o 
serie de procese: (1) captarea undelor 
sonore de microfonul procesorului vocal; 

(2) analiza și codificarea sunetelor în 
impulsuri electrice de către procesorul 
vocal; (3) transmiterea acestor impulsuri 
antenei și de la antenă, prin piele, la 
implantul cohlear; (4) trimiterea 
modelului de impulsuri electrice spre 
electrozii activi din cohlee de către 
implantul cohlear. Aceste impulsuri sunt 
preluate de nervul auditiv, transmise la 
creier, care recunoaște aceste semnale și 
apare senzația auditivă. În final, aceste 
semnale sunt interpretate ca fiind sunete 
(Ștefănescu, 2018, pg. 35). 

Abilitarea auditiv-verbală a copiilor cu 
implant cohlear 
Pentru ca implantul cohlear să-și atingă 
potențialul maxim față de beneficiarii săi, 
copiii cu hipoacuzie, trebuie realizată 
abilitarea auditiv-verbală, deoarece doar 
operația de implant cohlear nu rezolvă în 
totalitate problema auzului. Auzul și 
limbajul copilului nu se dezvoltă în 
absența intervenției logopedice, un proces 
de lungă durată care implică, pe lângă 
logoped, familia copilului, de care acesta 
are nevoie permanent pentru interacțiuni 
semnificative în vederea dezoltării 
timpurii a creierului și a limbajului. 
Specific pentru copilul cu implant cohlear 
este nevoia de parcurgere în recuperare a 
patru etape în care auzul și limbajul se 
dezvoltă: 

Detectia – semnificația lumii sonore din 
jur se dezvoltă prin educarea auzului. În 
această etapă jocurile de condiționare 
comportamentală sunt utile, atât în 
cabinet, cât și acasă. Se utilizează 
instrumente muzicale, obiecte care scot 
sunete, acestea fiind introduse treptat, 
numărul lor se crește gradual. Purtarea 
implantului cohlear pe întreg parcursul 
zilei este importantă. Inițial, vocalizarea se 
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realizează cu variații în voce, iar reacțiile la 
zgomote pot fi semnalate prin 
întreruperea mișcării, întreruperea 
vocalizării și privirea în jur, adeseori 
inconstant și imprevizibil la început 
(Batliner, 2016). Următoarea etapă are loc 
după însușirea unui număr de 
instrumente muzicale, onomatopee, 
zgomote de jucării. 

Discriminarea/ diferențierea se realizează 
prin exerciții de ascultare a mai multor 
zgomote/onomatopee și dezvoltarea 
capacității copilului de a le diferenția. Se 
pot utiliza sunete înregistrate sau produse 
de către terapeut, iar copilul este întrebat 
ce-a auzit. La vârste mici, suportul vizual 
este important, în calitate de comunicare 
augmentativă în primele etape ale educării 
auzului (Batliner, 2016). În primii ani de la 
implantare se va ține cont și de Banana 
Sunetelor, care conține toate fonemele din 
registrul vorbirii. Aceasta este o 
audiogramă ilustrată care ghidează 
terapeutul și părintele să identifice 
sunetele percepute de copil într-o anumită 
etapă, în locația naturală, însă vor exista 
variații în funcție de distanța la care 
emițătorul se află, respectiv alți factori 
care contribuie la modificarea frecvenței, 
intensității sau altor proprietăți ale 
sunetului. Alt instrument util pentru 
evaluarea auzului copiilor cu implant sunt 
sunetele Ling (Ling, 2011), un număr de 
șase sunete (m, i, s, a, u, ș) reprezentate de 
sunete ale vorbirii aflate pe diferite 
frecvențe, astfel încât permit evaluarea 
auzului pentru toate sunetele necesare 
însușirii limbajului. Tot în această etapă se 
pot realiza jocuri cu animale, imitarea 
unor sunete din natură, pentru asigurarea 
accesului la cât mai multe experiențe 
auditive. 

Eficiența acestei etape este asigurată de 
respectarea câtorva reguli și strategii de 
ascultare:  

− Purtarea zilnică a implantului 
− Vobirea în apropierea microfonului 

dispozitivului auditiv 
− Asigurarea unui mediu liniștit în 

timpul reabilitării mai ales în primii 2-3 
ani 

− Utilizarea unei voci melodioase de cei 
din jur, utilizarea suprasegmentalelor, 
care antrenează atenția copilului 

− Atenția mutuală (Joint attention)  
− Utilizarea în primii doi ani a 

atenționării prin cuvântul “ascultă”  
− Utilizarea pauzei în vorbire  
− Uilizarea așteptării  
− Utilizarea interogației  

Folosirea unei voci naturale pentru 
dezvoltarea unei vorbiri cu sunete 
naturale (Batliner, 2016). 

Identificarea este o etapă în care copilul 
asociază un obiect, o imagine, sau o 
situație pe baza limbajului vorbit. Este o 
etapă din reabilitare în care memoria 
auditivă este în centrul intervenției, iar 
antrenarea acesteia va permite procesarea 
unei cantități tot mai mari de informații 
prin intermediul auzului, a ascultării. 
Primele cuvinte cu care se exersează 
memoria auditivă sunt onomatopeele 
animalelor, sunete ale mijloacelor de 
transport și apoi cuvinte de interes pentru 
copil. Primele cuvinte vor fi selectate din 
mediul familial al copilului, persoane din 
anturajul său – mamă, tată, apă, un frate; 
jucării pe care el le folosește cel mai 
frecvent – o păpușă, o mașină, un vapor, 
yoyo, etc.; sau chiar acțiuni precum – da, 
na, am-am (mânca), bu-bu (când ceva 
doare), nu; de cele mai multe ori primele 

https://html2-f.scribdassets.com/80gfpo708w4z9av8/images/1-27935f63d1.jpg
https://html2-f.scribdassets.com/80gfpo708w4z9av8/images/1-27935f63d1.jpg
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cuvinte sunt legate de emoții puternice, de 
ex. (Batliner, 2016). 

Primul cuvânt pe care copilul îl va spune 
depinde foarte mult de vârsta la care a fost 
implantat acesta, programul de 
intervenție timpurie, aplicat de către 
logoped împreună cu familia, capacitatea 
copilului de a auzi, de a asculta și de a 
înțelege vorbirea, cât și gradul de 
implicare al familiei în procesul de 
abilitare (Ștefănescu, 2018, pg. 47).  

Numărul cuvintelor se crește gradual și se 
variază conținutul acustic. De asemenea, 
se crește gradual complexitatea 
construcțiilor verbale utilizate. Treptat, pe 
măsură ce diferite categorii se asimilează 
(familia, părțile corpului, haine, mâncare, 
obiecte de mobilier, fructe, legume, 
sentimente, adjective descriptive, verbe la 
timpul prezent, numerele și 
numărătoarea, alfabetul), se poate trece la 
utilizarea cântecelelor și a poeziilor. Odată 
învățate categoriile, acțiunile, adjectivele 
și cuvintele de legătură, copilul este 
pregătit să treacă la următorul nivel în 
formarea competențelor de comunicare. 

Comprehensiunea este etapa care se 
dezvoltă pe întreaga durată a primilor ani 
de școală, urmând ca mai târziu copilul să 
o utilizeze în comunicarea și socializarea 
cu ceilalți. În acest stadiu, copilul înțelege 
și poate răspunde la întrebările care îi sunt 
puse, limbajul receptiv este foarte bine 
antrenat iar de aici se pot începe jocurile 
de rol: de-a magazinul, de-a doctorul, de-
a bucătarul, se pot utiliza poveștile. Se pot 
utiliza variate resurse materiale: plastilina, 
pietrele, frunzele, castane, etc., fapt care 
creează multe oportunități de comunicare. 
Se vor forma diferite noțiuni, precum: 
deschide, închide, umple, scutură, 
amestecă, taie, rotunjește, împarte, fierbe, 

coace, prăjește, iar activitățile vor fi 
discutate (Batliner, 2016). Se efectuează 
jocuri de descriere a unor personaje, a 
unor imagini în care se folosesc 
substantive, adjective, interjecții, verbe, 
adverbe, etc. Este important ca părintele, 
să comunice acasă cu copilul său despre 
toate activitățile zilnice, deoarece între 86- 
88% dintre cuvintele pe care un copil le 
are în vocabularul său sunt cuvintele 
părinților lui (Hart & Risley, 1995). 

Stres familial, adaptare și reziliență în 
contextul dizabilității auditive a copilului 
O premisă de bază în viziunea sistemică 
raportat la familii este aceea că crizele 
grave și adversitatea persistentă au impact 
asupra întregii familii, nu doar asupra 
unor părți din sistemul familial. Acești 
stresori pot contribui la modificări ale 
funcționării sistemului familial, cu efecte 
asupra tuturor membrilor și a relațiilor 
dintre ei. În schimb, procese cheie 
familiale mediază recuperarea tuturor 
membrilor și a unității familiei. Aceste 
procese permit sistemului familial să 
amortizeze stresul în perioadele de criză și 
să reducă riscul de disfuncție, precum și să 
susțină adaptarea optimă (Ahlert și Greeff, 
2012). Bazându-se pe teorie și cercetare, pe 
stres familial, coping și adaptare 
(McCubbin & Patterson, 1983), conceptul 
de reziliență familială presupune mai mult 
decât gestionarea condițiilor stresante, 
susținerea unei poveri sau supraviețuirea 
în fața unei situații critice. Implică 
potențialul pentru transformarea 
personală și relațională și creștere, care 
poate fi precum o putere dobândită după 
confruntarea cu adversitatea suferită 
(Henry, Sheffield Morris și Harrist, 2015). 
Atingând procesele cheie de reziliență, 
familiile pot apărea mai puternice și mai 
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pline de resurse în confruntarea cu 
viitoarele provocări. O criză poate 
reprezenta pentru familie oportunitate de 
dezvoltare (Ahlert și Greeff, 2012), prin 
faptul că semnalează nevoia acordării 
atenției la anumite aspecte ale vieții 
familiale, reevaluării priorităților, 
restabilirea echilibrului și armoniei și 
investirea în relații și activități de viață 
semnificative.  

Membrii pot descoperi sau dezvolta noi 
trăiri și abilități. Multe familii au raportat 
că trecând prin crize împreună, relațiile lor 
au devenit mai bogate și mai pline de 
iubire decât au fost înainte de criză 
(Stinnett & DeFrain, 1985). 

Diagnosticul de dizabilitate auditivă la 
copii are un impact semnificativ asupra 
vieții de familie, în special pentru că 
majoritatea părinților acestor copii sunt 
auzitori (Feher-Prout, 1996). Această 
situație le impune părinților să ia decizii 
importante legate de intervenția timpurie 
și modalitatea de comunicare, într-o 
perioadă relativ scurtă de timp (Hall, Hall 
și Caselli, 2019). Câteva studii de 
specialitate au încercat să înțeleagă 
experiența acestor familii; scopul acestora 
a fost acela de o observa care sunt punctele 
comune ale familiilor cu copii cu implant 
cohlear. Din aceste studii calitative reiese 
narativa părinților, experiența lor cu 
implantul cohlear și impactul avut în viața 
de zi cu zi. Narativele părinților se 
centrează pe descrierea poverii pe care 
aceștia au resimțit-o când au aflat că au un 
copil cu dizabilitate auditivă și emoțiile 
trăite până la obținerea rezultatelor dorite. 

Așteptările părinților privind schimbările 
benefice la nivelul comunicării cu copilul 
lor, ascultării, dezvoltării limbajului și 
vorbirii copiilor au fost semnificative după 

implantul cohlear (Nikolopoulos, Lloyd, 
Archbold, O’Donoghue, 2001). 

Acest proces de recuperare a limbajului 
copilului a fost perceput de către părinți ca 
un consum de timp, de finanțe și răscolitor 
emoțional; a solicitat perseverență, 
determinare, smerenie, credință și 
capacitatea de a depune un efort susținut. 
Speranțele și așteptările față de acest 
dispozitiv au fost foarte mari, implantul 
cohlear fiind înțeles inițial ca o tehnologie 
cu putere miraculoasă de a vindeca 
surditatea și a face copilul să vorbească 
(Peñaranda, Suárez, Niño, Aparicio, 
García, Barón, 2011). Iar pentru a se adapta 
la situație, acești părinți au avut nevoie, 
așa cum evidențiază și Walsh (2006, p. 8) 
“să revină dintr-o adversitate suferită, 
mult mai puternici și mai plini de resurse” 
dar și să vadă această experiență ca “un 
proces activ de rezistență, redresare 
proprie și răspunsuri de creștere în fața 
crizelor și a provocărilor” (Walsh, p. 4). 

În mod frecvent, părinții au declarat că au 
avut dificultăți în a-și adapta viețile astfel 
încât să rămână timp pentru ei și pentru 
ceilalți copii. În plus, dată fiind experiența 
de a avea un copil cu implant cohlear, 
structura familială a rămas aceeași dar 
rolurile s-au schimbat. Cele mai multe 
mame au renunțat la meseriile lor și s-au 
dedicat total nevoilor copilului, în timp ce 
tatăl a devenit principalul furnizor de 
resurse materiale. 

Este important să existe centre 
specializate care să se ocupe de emoțiile și 
nevoile părinților care trec prin acest 
proces al implantării, precum și să se 
creeze grupuri de suport pentru părinți, în 
care să-și poată exprima trăirile față de 
problema cu care aceștia se confruntă 
(Peñaranda, 2011). Specialiștii este 
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important să dețină informații referitoare 
la stresul și strategiile de coping ale 
părinților, pentru a-i putea ajuta în 
procesul de adaptare la implantarea 
cohleară (Feher-Prout, 1996), precum și la 
alte provocări referitoare la dizabilitatea 
auditivă a copiilor lor. 

Metodologia erccetării 
Participant  
Studiul de față s-a realizat cu un 
participant cu implant cohlear și familia 
acestuia, în cazul căruia intervenția 
terapeutică s-a întins pe durata a 2 ani de 
zile și este încă în desfășurare în prezent.  

În momentul în care s-a început 
programul de abilitare auditiv-verbală, 
participantul avea vârsta cronologică de 2 
ani, iar vârsta auditivă după activarea 
implantului, la momentul întâlnirii, era 
cuprinsă între una și trei luni. 
Participantul a fost implantat prima dată 
unilateral, iar astfel intervenția logopedică 
a început cu aparatul auditiv pe-o ureche 
și cu implantul cohlear pe cealaltă, timp de 
aproximativ o jumătate de an. 
Participantul a purtat timp de câteva luni 
aparate auditive pentru a observa dacă se 
fac progrese. Pe durata purtării aparatului 
auditiv participantul nu a participat la 
ședințe de recuperare logopedică și nici nu 
urma programul unei grădinițe. Operația 
de implant cohlear și introducerea 
electrozilor s-a realizat cu succes, fără 
complicații. În prezent, participantul 
urmează cursurile unei școli de masă în 
care este integrat, parcurgând programa 
școlară fără dificultăți și fără nevoia unei 
curricule adaptate.  

În urma confirmării diagnosticului, mama 
a fost nevoită să renunțe o vreme la locul 
de muncă, iar tatăl să suplinească 

veniturile familiei. Intervenția s-a centrat 
asupra copilului, însă familia a fost 
partener activ în abilitarea acestuia. În 
primul an după implantare familia 
reprezintă pentru copilul implantat 
cohlear “urechea activă” a acestuia. 
Părintele este cel care pregătește copilul 
înainte de audiogramă, merge la audiolog 
pentru realizarea audiogramei, ține 
legătura cu medicul ORL-ist când merg la 
reglaje, comunică progresele, stagnările 
sau regresele realizate de copil. O bună 
colaborare cu părintele aduce eficiență în 
procesul recuperării și al abilitării acestor 
copii. Fără sprijinul familiei, evoluția 
copilului ar fi mult mai lentă și mai 
anevoioasă.  

Instrumente și procedura de lucru 
Instrumente de evaluare logopedică 

Instrument pentru evaluarea limbajului 
receptiv. Acest instrument s-a aplicat cu 
scopul de a evalua nivelul abilităților 
perceptiv auditive a copilului implantat, la 
stimulii sonori externi. S-a folosit pe 
parcursul evaluării inițiale pentru a putea 
oferi un punct de reper în privința 
dezvoltării auditive individuale. A fost 
adaptat după Kreindler (1977). din cartea 
sa “Agnozii și apraxii”.  

Instrument pentru evaluarea limbajului 
expresiv - proba este structurată pe 5 
subteste a câte 5 grupe de cuvinte 
monosilabice și bisilabice, cu ordinea 
prezentării schimbată, echilibrată fonetic 
și se adresează copiilor cu vârste cuprinse 
între 3 și 6 ani. Subtestul 1 cuprinde 10 
cuvinte monosilabice: ac, ou, cal, nas, sac, 
os, măr, bec, pom, leu. Subtestul 2 
cuprinde 10 cuvinte bisilabice: cană, tata, 
mâna, masă, mamă, pisic, casă, apă, vaca, 
oala. Subtestul 3 cuprinde 10 cuvinte 
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monosilabice: brad, cuib, gard, coș, porc, 
urs, șorț, ghem, ceas, nuci. Subtestul 4 
cuprinde 10 cuvinte bisilabice: cocoș, 
capac, bluză, floare, pahar, picior, pește, 
roată, coajă, cizmă. Subtestul 5 cuprinde 
50 de cuvinte: 10 cuvinte bisilabice noi: 
carte, pară, sobă, ușă, cuțit, ață, scaun, 
rață, ciocan, cheie și încă 40 din cuvintele 
aflate la celelalte subteste. Selectarea 
materialului verbal s-a făcut din listele de 
cuvinte echilibrate fonetic pentru limba 
română întocmite de Florin 
Constantinescu. 

Instrument de evaluare developmentală - 
Scala integrată de dezvoltare evaluează 
stadiile tipice de dezvoltare pe 
următoarele domenii: ascultare, limbaj, 
receptiv și expresiv, vorbire, cogniție și 
comunicare socială. Scala integrată de 
dezvoltare realizată cu sprijinul Cochlear™ 
Ltd (2005) face parte din programul de 
abilitare auditivă pentru copiii cu 
deficiență de auz “Listen, Learn and Talk” 
diagnosticați și implantați până la vârsta 
de 12 luni. Programul urmează dezvoltarea 
naturală a copilului de la naștere până la 
vârsta preșcolară și conține idei și strategii 
pentru dezvoltarea limbajului expresiv 
prin exerciții și jocuri de ascultare. 

Instrumente de evaluare a funcționării și 
adaptării la probleme de sănătate a familiei 

Interviul semistructurat - Interviul 
semistructurat s-a realizat cu familia 
copilului cu implant cohlear participant la 
cercetare și a fost elaborat de autoare. 
Conține un număr de 46 de întrebări 
structurate pe trei domenii principale, și 
anume: istoricul de viață a familiei în etapa 
diagnosticării copilului cu deficiență de 
auz, procesul luării deciziei de implantare 
cohleară și procesul de abilitare auditiv-
verbală a copilului. 

Instrument de evaluare a funcționării 
familiei (Family Assessment Device, FAD, 
Epstein, Baldwin și Bishop, 1983) este un 
chestionar de 60 de itemi creat să evalueze 
funcționarea familiei potrivit modelului 
McMaster. Acest model descrie 
proprietățile structurale, ocupaționale și 
tranzacționale ale familiilor și identifică 6 
dimensiuni ale funcționării familiei: (1) 
rezolvarea funcțională a problemelor, (2) 
comunicare, (3) roluri, (4) receptivitate 
afectivă, (5) implicare afectivă și (6) 
control comportamental. În consecință, 
FAD este alcătuit din șase subscale de 
măsurare a fiecărei dimensiuni plus un 
scor global care reflectă funcționarea 
generală a familiei. O scală de evaluare 
clinică, folosită de clinicieni în evaluarea 
funcționării familiei, este de asemenea 
validă. 

Inventarul de coping la probleme de 
sănătate pentru părinți (Coping Health 
Inventory for Parents, CHIP, McCubbin, 
McCubbin, Patterson, Cauble, Wilson și 
Warwick, 1983) - este un instrumentar de 
45 de itemi conceput pentru a măsura 
răspunsul părinților la gestionarea 
problemelor specifice vieții de familie 
atunci când au un copil care suferă de o 
boală cronică. Itemii din CHIP au fost 
dezvoltați prin folosirea itemilor din 
cercetări anterioare referitoare la stresul 
familial și din teoria referitoare la 
sănătatea familiei. CHIP are trei subscale 
dezvoltate prin analiza factorială: (1) 
menținerea integrității familiei, 
cooperarea și o definiție optimistă a 
situației ( I; itemii 1, 3, 6, 8, 11, 13, 23, 26, 28, 
31, 36, 38, 41, 43, 44, 45); (2) menținerea 
suportului social, stima de sine și 
stabilitate psihologică ( II; itemii 2, 4, 7, 9, 
12, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 29, 32, 33, 34, 37, 39, 
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42); (3) înțelegerea situației medicale prin 
comunicarea cu alți părinți și consultarea 
cu personalul medical ( III; itemii 5, 10, 15, 
20, 25, 30, 35, 45). 

Procedura de lucru 
Demersul de cercetare este unul calitativ, 
prin care s-a urmărit surprinderea în 
profunzime a procesului de intervenție cu 
copilul și maniera în care funcționarea 
familiei a contribuit la atingerea 
obiectivelor propuse. Procesul terapeutic a 
cuprins, pe de o parte, evaluarea și 
intervenția axate pe copil și pe de altă 
parte evaluarea și consilierea familială. 

Primele șase ședințe au avut ca scop 
cunoașterea copilului și a familiei acestuia, 
familiarizarea cu implantul cohlear și cu 
situația prin care acești părinți treceau la 
momentul respectiv. După ce logopedul a 
reușit să cunoască mai bine copilul, s-a 
realizat o sesiune de evaluare inițială în 
care s-a urmărit înțelegerea gradului de 
pierdere al auzului, nivelul de dezvoltare 
al limbajului receptiv și expresiv, 
dezvoltarea cognitivă și comunicarea. La 
evaluare au participat și părinții care au 
adus în completare informații din viața lor 
de dinainte de implant și modalitatea de 
comunicare cu copilul de până atunci. Din 
punct de vedere emoțional mama 
copilului a transmis încă de la primele 
întâlniri încredere în implantul cohlear, în 
copilul său, în procesul de lucru și chiar în 
progresul pe care acesta îl va înregistra în 
timp, “știu că va vorbi în timp, nu-mi fac 
griji!” După cele șase ședințe de evaluare, 
s-a întocmit planul de lucru pe baza 
informațiilor culese în urma evaluărilor, a 
observațiilor și a contribuției familiei. De-
a lungul celor doi ani, familia a participat 
activ în recuperarea auditiv-verbală a 
copilului. Aceștia au fost prezenți 

săptămânal în cabinetul logopedic. 
Ședințele de lucru se desfășurau după un 
plan de lucru săptămânal bine stabilit, 
împărțit pe patru arii de dezvoltare: 
audiție, limbaj și cogniție, vorbire și 
comunicare. Ședințele se încheiau de 
fiecare dată cu teme pentru acasă pentru 
părinți. În primul an de recuperare 
centrarea atenției a fost pe dezvoltarea 
auzului și a ascultării iar în al doilea an 
focusul central a fost dezvoltarea 
vocabularului și a comunicării. S-au 
realizat periodic evaluări sumare pentru 
observarea progresului înregistrat de către 
copil, domeniile de dezvoltare pe care 
trebuie insistat mai mult, nivelul de 
ascultare, de însușire a vocabularului și de 
articulare a sunetelor. 

Evaluarea logopedică centrată pe copil 
Instrumentul pentru evaluarea limbajului 
receptiv. Fiind o probă neverbală, aceasta 
testează mai mult reacția la zgomot și 
asocierea dintre obiect și zgomotul 
produs. Metoda de lucru aplicată: copilul, 
împreună cu părintele au primit o găleată 
cu cuburi de construit. Terapeutul, s-a 
poziționat la o distanță de 1 m de subiect, 
pentru a putea realiza zgomotele. Primul 
instrument muzical testat a fost toba. 
Subiectul nu a reacționat după prima 
bătaie de tobă. A fost nevoie de cel puțin 
3-4 bătăi pentru ca acesta să ridice privirea 
de jos dar fără a avea intenția de a localiza 
zgomotul auzit. Următorul instrument 
muzical a fost clavesul, la care de 
asemenea a existat o reacție scurtă din 
partea subiectului. Evaluarea a început cu 
cele două instrumente deoarece 
zgomotele produse de acestea, au între 
120-100 dB pe o frecvență de 125 până la 250 
Hz, ceea ce înseamnă că, sunt zgomote 
puternice cu o frecvență joasă, potrivite 
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pentru capacitatea de audiție a unui copil 
recent implantat, aflat la primul său reglaj. 
S-a continuat apoi cu celelalte 
instrumente muzicale, maracasul, 
clopoțeii, xilofonul și trianglu, la care 
subiectul nu a reacționat. Mai departe s-au 
ascultat zgomote ambientale, în cazul 
acestora, subiectul a reacționat la 
zgomotul produs de aspirator. În ce 
privește ciocănitul la ușă, cuptorul cu 
microunde, cheile și televizorul, nu a 
existat nicio reacție auditivă. Evaluarea 
auzului receptiv s-a realizat timp de șase 
săptămâni. Dacă în primele trei săptămâni 
evaluarea s-a realizat în timpul jocului 
copilului împreună cu mama sa, în 
următoarele s-a realizat prin condiționare 
comportamentală. Modelarea s-a făcut 
prima dată cu mama. Copilul a fost 
observatorul. La fiecare zgomot produs de 
sunetul tobei, clavesului, ș.a.m.d., mama, 
aclama sintagma, ținând un cub în dreptul 
urechii sale: “Am auzit!/Aud!” Moment în 
care punea cubul în găleată. În timpul celei 
de-a șasea ședințe de evaluare, subiectul a 
început să înțeleagă treptat 
comportamentul de condiționare. 
Limitele evaluării auzului receptiv: 
deoarece subiectul era de vârstă mică, 
exercițiile se realizau cu dificultate, 
uneori. Alteori, deși auzea zgomotele 
produse, nu asocia zgomotul produs cu 
acțiunea de a pune cubul în găleată. Iar 
dacă apărea oboseala se colabora cu 
dificultate și reticență. 

Instrumentul pentru evaluarea limbajului 
expresiv a fost aplicat din necesitatea de a 
cunoaște cât mai exact materialul verbal 
care trebuie pregătit pentru intervenția 
timpurie, în formarea limbajului oral. 
Pentru a putea aplica această probă, 
copilul împreună cu mama, au primit 

itemii reprezentați în miniatură. Li s-a 
acordat un timp în care să se familiarizeze 
cu aceștia. Apoi, când copilul auzea 
denumirea obiectelor, trebuia să spună 
cuvântul auzit, să-l ridice de pe masă și 
ghidat de mamă să-l pună într-o cutie.  

Cu ajutorul informațiilor obținute la cele 
două probe s-a putut completa nivelul la 
care se află subiectul cât și un plan de 
intervenție personalizat. Împreună cu 
părintele, pe baza audiogramei și a vârstei 
auditive și cronologice a copilului, s-a 
format o listă de câteva cuvinte. Acestea 
proveneau din sfera de interes pentru 
copil, pe lângă animale, s-au mai adăugat 
jucăriile folosite zilnic de aceștia, elemente 
de schemă corporală și câteva alimente. 
Odată la trei - patru luni, se monitoriza 
progresul copilului prin intermediul fișei. 

Evaluarea centrată pe familie  
Prin aplicarea interviului semistructurat 
ne-am focusat pe aflarea momentului în 
care părinții au început să aibă primele 
bănuieli asupra dizabilității auditive a 
copilului și care a fost întâmplarea care a 
condus la efectuarea unui control la 
medicul ORL-ist. După întrebările legate 
de confirmarea diagnosticului s-a pus 
accentul pe trăirile și emoțiile părinților și 
la modul în care acestea au fost gestionate, 
respectiv dacă au primit sau nu sprijin din 
partea familiei extinse și a prietenilor 
apropiați. În partea a doua a interviului se 
vorbește despre decizia implantării 
copilului, cum au aflat de acest dispozitiv, 
cum s-a făcut pregătirea pentru operație și 
ce a reprezentat pentru ei ziua implantării. 
Iar în ultima parte a interviului s-a discutat 
despre perioada de după operație, ce a 
însemnat pentru ei și familia lor un copil 
implantat și participarea în programul de 
abilitare a acestuia. Interviul a căutat să 
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mai afle și modul în care părinții și-au 
activat și folosit propriile strategii de 
coping.  

Evaluarea funcționalității familiei s-a 
realizat prin chestionarul FAD, un 
chestionar care conține 60 de itemi a câte 
7 subscale. Chestionarele au fost date 
părinților acasă, și li s-a cerut să răspundă 
cât mai sincer, iar primul răspuns care le 
vine în minte, să fie cel trecut pe 
chestionar. 

Ultimul chestionar aplicat familiei a fost, 
chestionarul de adaptabilitate pentru 
părinții cu un copil cu probleme de 
sănătate (CHIP). Acest chestionar a fost 
aplicat cu scopul de a observa și evalua 
modul în care părinții se ocupă de 
problemele copilului cu dizabilitate, cât de 
bine este îngrijit și care este relația de 
colaborare a acestora cu cadrele medicale 
dar și cu alți părinți aflați în aceeași 
situație.  

Rezultate. Prezentarea studiului de caz 
longitudinal 
Nume și prenume copil: B.I.  

Sex: feminin  

Anul nașterii: 2016  

Vârsta cronologică la finalul cercetării, 
anul 2020: 4 ani și 1 lună  

Vârsta auditivă la finalul cercetării: 2 ani și 
2 luni  

Naționalitatea: română  

Nume și prenume părinți: B.O și B.IO.  

Vârsta: 39 și 44  

Studii: superioare  

Ocupația: economist și agent de vânzări 

B.I. este cel de-al treilea copil al familiei și 
mai are doi frați mai mari, T. și H. Vârsta 
cronologică a lui I. la finalul cercetării era 
de 4 ani și 1 lună, iar vârsta auditivă la 
momentul finalizării cercetării (martie 
2020) era de 2 ani și 2 luni. O. și IO. au o 
relație foarte bună cu copiii lor. Mediul de 
viață a lui I., este un mediu propice 
dezvoltării sănătoase. I. este foarte atașată 
de fratele mai mare H., fiind o diferență de 
vârstă mică între ei. I., se înțelege bine și 
cu sora sa mai mare T. Între I. și mama ei 
O., s-a creat de-a lungul timpului o relație 
foarte apropiată, un atașament securizant, 
cu multă încredere din partea lui I. în 
mama ei. I. locuiește în prezent cu părinții 
și frații ei în oraș, la casă, beneficiind de 
toate condițiile necesare dezvoltării sale. 
Înainte de a fi implantată, I. locuia și cu 
bunicii materni, care au avut și au în 
continuare un rol esențial și de sprijin 
pentru I. și familia acesteia. I. a fost 
descoperită cu deficiență de auz la vârsta 
de 1 an și 5 luni. În urma interviului semi – 
structurat avut cu părinții lui I., mama 
afirmă că la vârsta de 9 luni au început 
primele bănuieli că fetița nu aude. Dar 
fiind un copil mereu prezent, în jurul 
celorlalți, atent, dornic să socializeze, 
familia a presupus că nu dorește să 
comunice cu ei. După șase luni, la vârsta 
de 1,3 luni, în timp ce se juca în curte, I. se 
împiedică și cade, iar bunicul matern, 
dorind să o consoleze de la distanță, 
constată că aceasta nu aude faptul că o 
strigă pe nume. Părinții decide să o 
testeze, inițial acasă, în mediul familial, iar 
ulterior apelând la control ORL în orașul 
în care domiciliază. Diagnosticul de 
hipoacuzie neurosenzorială severă spre 
profundă bilaterală se confirmă prin 
audiogramă, pierderea constatată fiind de 
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80 dB la urechea dreaptă și 90 dB la cea 
stângă. 

Interpretarea rezultatelor obținute la 
instrumentele aplicate familiei  

Primul chestionar aplicat este Inventarul 
de adaptare pentru părinții cu un copil cu 
probleme de sănătate (CHIP).  

La subscala “Analiza factorilor care mențin 
integrarea familiei, cooperarea și o 
definiție optimistă a situației”, O. obține 
un scor de 37 de puncte, mai mare decât 
scorul mediu al subscalei. În timp ce IO. 
obține un scor de 46 de puncte, foarte 
aproape de scorul maxim al acestei 
subscale. Ambii soți au împărtășit 
preocuparea unuia pentru celălalt. Ca 
familie petrec timp împreună, socializează 
prin intermediul jocurilor educaționale, 
cum ar fi "spune ce-ai auzit" sau "ghicește 
obiectul mimat", și de masă care știu că 
sunt în beneficiul dezvoltării 
vocabularului și comunicării lui I. Părinții 
îi implică și pe ceilalți copii în aceste 
activități. Spre deosebire de soțul ei, O. 
este mai puțin încrezătoare că I. 
beneficiază de cea mai bună îngrijire 
medicală. IO. este mai încrezător în 
progresul lui I. dar și în viitorul acesteia, 
comparativ cu O. care are anumite temeri. 
Acestea sunt legate de integrarea cu 
ușurință în societate a lui I., dacă va avea 
suficientă încredere în sine și dacă se va 
integra bine la școală, la locul de muncă. 
În ce privește întreținerea aparatului, O. se 
ocupă în permanență, având grijă să nu-i 
lipsească nimic și fiind conștientă că I. 
trebuie să poarte aparatul zilnic, minim 8 
ore. 

 
Figura 1. Reprezentarea grafică a 

rezultatelor obținute de IO la CHIP 

La cea de-a doua subscală “Menținerea 
suportului social, stimă de sine și 
stabilitatea psihologică”, O. obține un scor 
de 18 puncte care o situează mai jos de 
scorul mediu al subscalei, în timp ce IO., 
obține un scor de 39 de puncte care-l 
situează mai sus de scorul mediu al 
subscalei. Așa cum reiese din chestionar, 
dar și din interviu, O. acordă atenție și 
timp familiei sale și recuperării lui I., și mai 
puțin timp socializării cu prietenii. La 
itemul 19 “Mă dezvolt ca persoană” a oferit 
un răspuns de 1 punct din 3. În timpul 
interviului a afirmat că și-ar dori să se 
întoarcă la locul de muncă, ea având până 
acum trei concedii de maternitate. 
Dorește să-și cântărească decizia foarte 
bine, deoarece știe că recuperarea lui I. 
este mult mai importantă acum, dar în 
același timp, simte nevoia de a face ceva 
pentru sine, ceva personal. În schimb, IO. 
a lucrat în tot acest timp pentru a putea 
susține familia, iar el susține că mediul 
profesional îl ajută să crească. Viața 
profesională îi permite să lege relații și cu 
alți oameni, să comunice, să socializeze iar 
la nevoie chiar să-și îndeplinească hobby-
urile. Spune că îi este ușor să se desprindă 
de sarcinile de acasă, comparativ cu O. 
căreia nu îi este la fel de ușor. 
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Figura 2. Reprezentarea grafică a 

rezultatelor obținute de O. la CHIP 

La cea de-a treia subscală “Înțelegerea 
situației medicale prin comunicarea cu alți 
părinți și consultarea cu personal 
medical”, cei doi părinți obțin același scor 
de 21 de puncte, ceea ce-i clasează foarte 
aproape de scorul maxim al subscalei. Atât 
O., cât și IO. caută să cunoască și să 
interacționeze cu familii care au mai 
trecut prin aceeași situație medicală. 
Ambii părinți citesc și caută informații 
când apar schimbări sau noi descoperiri 
despre implantul cohlear și despre felul în 
care alte familii au depășit anumite 
dificultăți legate de recuperare. Deși 
scorurile lor sunt identice, IO. recunoaște 
că încă de la început O. s-a informat mai 
mult decât el, dar și faptul că decizia finală 
de operare a lui I. i-a aparținut lui O. Se 
observă în urma aplicării acestui 
chestionar că cei doi părinți răspund într-
un mod pozitiv și constructiv adaptării la 
viața cu un copil cu dizabilitate auditivă. 
Fiecare dintre cei doi părinți se implică 
activ în viața lui I. și se centrează pe soluții. 
Strategiile de coping ale celor doi sunt 
prezente, O. știe cum să fie pragmatică, să 
se informeze, să-și selecteze centrul de 
interes – pentru moment familia și apoi 
ceilalți, are capacitate de decizie mare în 
situații critice însă nu suficient timp 

pentru ea și nevoile ei. În schimb IO. este 
empatic, înțelegător și prezent în relația cu 
copiii. Știe cum să o sprijine pe O. în 
munca cu copiii dar și să o însoțească pe I. 
la terapie când este nevoie.  

Ce-al de-al doilea instrument (FAD) 
evaluează funcționarea familiei. La 
subscala “Rezolvare de probleme” care 
evaluează gradul de rezolvare a situațiilor 
care amenință familia și integritatea 
acesteia, O. obține un scor de 2,50 de 
puncte iar IO. obține un scor de 2.33 de 
puncte. Ambii soți au obținut un scor mai 
mare decât scorul mediu de 2,20 de 
puncte. Familia, în general, se centrează 
pe rezolvarea de probleme însă uneori 
întâmpină dificultăți în abilitatea de a 
rezolva situații complicate sau de a căuta o 
nouă soluție față de cea care nu a 
funcționat. Aspectul pozitiv este legat de 
decizia finală în fața unei probleme, care 
de obicei se ia prin consultare reciprocă. 
Comunicarea deciziilor explică scorul 
redus a celor doi părinți la subscala de 
probleme emoționale și sentimentale. 

 
Figura 3. Reprezentarea grafică a 

rezultatelor obținute de IO. la FAD 

La subscala “Comunicare”, care evaluează 
claritatea mesajelor transmise de membrii  
familiei unii altora, O. obține un scor de 
1.22 de puncte iar IO. un scor de 1.88 de 
puncte. Ambele scoruri sunt mai scăzute 
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decât scorul mediu de 2.20 de puncte. 
Membrii familiei comunică direct și sincer 
despre problemele pe care le au, în special 
despre problemele cu copiii, însă în ceea 
ce privește latura emoțională, deși se 
exprimă deschis, așa cum arată și 
rezultatul scalei anterioare, cei doi au 
viziuni diferite. O. susține că situațiile 
dificile se discută deschis, iar IO. spune că 
unele subiecte sunt prea fragile pentru a fi 
discutate în anumite momente, ceea ce 
reflectă posibilitatea unor strategii de 
coping diferite ale celor doi părinți. La 
subscala “Roluri” care evaluează abilitatea 
de a dezvolta comportamente adecvate în 
funcție de situațiile întâlnite, O. obține un 
scor de 1.27 puncte iar IO. un scor de 2.18 
puncte. Niciunul din cele două rezultate 
nu ating scorul mediu de 2.30 al subscalei. 
Așa cum reiese din discuția cu O., cei doi 
încearcă să stabilească lucrurile într-un 
mod cât mai clar pentru familia lor. Dar în 
același timp este important ca și copiii să-
și respecte rolurile și să-și realizeze 
sarcinile care le-au fost cerute.  

 
Figura 4. Reprezentarea grafică a 
rezultatelor obtinute de O. la FAD 

La subscala “Sensibilitate afectivă” care 
evaluează nivelul de atenție atribuit 
emoțiilor membrilor familiei în situații de 
urgență, O. obține un scor de 1.16 puncte 
iar IO. un scor de 1.5 puncte dintr-un scor 

mediu de 2.20 puncte. Răspunsurile celor 
doi indică că nu sunt reticenți la a-și arăta 
afecțiunea unii față de ceilalți în familie și 
că apropierea emoțională este prezentă în 
familie. La itemul 57 “Plângem deschis”, 
există o diferență între răspunsurile celor 
doi, răspunsul lui IO. este unul cu scor 
scăzut pe când O., aprobă că există 
deschidere în eliberarea emoțională 
intensă, cel puțin din partea ei. La subscala 
“Implicare afectivă” care evaluează gradul 
de implicare în preocupările celorlalți  
membri din familie, O. obține un scor de 
1.16 puncte pe când IO. obține un scor de 
2.28 puncte, scorul mediu obținut fiind de 
2.10 puncte la aceasta subscală. IO. 
depășește acest scor mediu, ceea ce poate 
fi un indicator al supraimplicării sale în 
problemele familiei, un grad crescut de 
fuziune și depășirea spațiului privat al 
celuilalt. La subscala “Control 
comportamental” care evaluează modul în 
care membrii familiei se exprimă, O. 
obține un scor de 1.22 puncte iar IO. un 
scor de 1.88 puncte, scorul mediu obținut 
fiind de 1.90 puncte. IO. se apropie de 
scorul mediu admis. Deși IO. susține că 
aplică regulile impuse în familie, de multe 
ori acceptă abaterea de la reguli în cazul 
copiilor, lucrul dificil pentru O. La 
subscala “Funcționare generală” care 
evaluează gradul de sănătate generală a 
familiei, O. obține un scor de 1.2 puncte iar 
IO. un scor de 1.16 puncte, scorul mediu 
final fiind de 2 puncte. Așa cum a reieșit și 
din celelalte subscale, familia se sprijină la 
nevoie, în situații de criză, se acceptă cu 
deschidere unii pe ceilalți și acceptă 
problema copilului lor cu dizabilitate. 

Ca o concluzie generală în urma analizării 
rezultatelor obținute la ambele 
instrumente, familia lui I. prezintă un grad 
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ridicat de adaptabilitate la situația cu care 
se confruntă, dar și un nivel de funcționare 
familial optim. Ambii părinți folosesc 
strategii de coping precum: flexibilitatea, 
adaptabilitatea la situații de criză, 
reziliența în momente dificile, centrarea 
pe soluții la nevoie, pragmatism, încredere 
și perseverență. La nivel familial, crează un 
mediu propice dezvoltării copiilor lor, 
impunându-le reguli, asumându-și 
responsabilități față de aceștia, oferindu-le 
afecțiune, timp de calitate petrecut 
împreună, disponibilitate și încredere că 
lucrurile au o rezolvare.  

Interpretarea rezultatelor obținute în cadrul 
terapiei auditiv-verbale 
Cu ajutorul fișei de monitorizare a 
progreselor pe baza Scalei Integrate de 
Dezvoltare, I. a obținut în cadrul evaluării 
inițiale următoarele rezultate: vârsta 
auditiva a fost de 1 lună, reacție la câteva 
zgomote puternice la care își întoarcea 
capul și reacție la două instrumente 
muzicale; limbaj receptiv 1 lună, tresărire 
la sunetele bruște și recunoașterea 
auditivă a cuvintelor învățate cu aparatele 
auditive; limbaj expresiv și vorbire au fost 
de 3 luni, plângea ca să-și exprime 
nemulțumirea sau tristețea, verbaliza 
distorsionat denumirile a câtorva obiecte 
pe care le cunoștea. Fiind un copil care 
stabilea cu ușurință contact vizual, o parte 
din cuvinte au fost învățate prin 
labiolectură; cogniția a fost 11 de luni, 
reacționa la persoanele cunoscute din 
jurul său, familie, iar în momentul când se 
uita la un item nou, putea să-l privească 
preț de câteva momente pentru a-l analiza; 
scoate obiecte din cutie pentru a le înșira 
pe ață, construiește turnuri din cuburi; 
comunicarea a fost de 4 luni, prezentă și 
atentă la ceilalți, zâmbitoare dacă cineva îi 

răspundea înapoi și interesată de jocurile 
fraților săi. Pentru monitorizarea 
progreselor s-a realizat un grafic care 
indică rezultatele obținute de I. în cadrul 
celor doi ani de terapie auditiv-verbală, 
pentru dimensiunile: asocieri, limbaj 
receptiv și expresiv. 

 
Figura 5. Reprezentarea grafică a 

rezultatelor obținute de I. pe perioadă a 2 
ani de terapie auditiv-verbală  

Pe grafic, se poate observa că în timpul 
evaluării inițiale I. realiza 6 piese de 
asocieri tip incastru care conținea 
animalele de la fermă, 13 cuvinte pe 
limbajul receptiv și 11 cuvinte pe limbajul 
expresiv. Din luna aprilie până la sfârșitul 
lunii iunie, I. a asimilat un număr total de 
30 de cuvinte în cadrul limbajului expresiv, 
format și din onomatopee (ca de ex.: 
muuu, ham-ham, Ooo) cât și cuvinte 
simple (ca de ex. Ou, apă, lapte, nas, aud, 
adă, etc.) folosite adeseori în terapie sau 
acasă. Cuvintele emise de I. în primele luni 
au fost, în cea mai mare parte, cuvinte 
distorsionate, în fiecare cuvânt au 
predominat vocalele, bilabialele “m”, “b” și 
“p”, cea din urmă consoană fiind deprinsă 
prin labiolectură, altfel fiind imposibil de 
auzit în primele luni după implantare, în 
timp ce consoana “p” este poziționată în 
partea de sus a audiogramei, între 20-25 de 
dB și pe o frecvență de 1250KHz; i-a fost 
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ușor să perceapă în primele luni nazala “n” 
și dentalele “t” și “d”. Achizițiile au loc în 
prezența părinților care participă la 
sesiunile de terapie, iar acasă se exersează 
exercițiile din ședințele de terapie cu 
consecvență și seriozitate. Părinții, în 
special mama, au disponibilitate ridicată 
pentru a lucra cu I., fiind adeseori prezenți 
la ședințe. Sugestiile mamei au fost utile 
pentru a motiva copilul în realizarea 
sarcinile. Pe măsură ce primele cuvinte 
apărute cu ajutorul implantului (ca de ex: 
adă, muuu, ou, poc-poc, cui, beee, etc.) au 
început să apară, mama a prins tot mai 
mare încredere în implantul cohlear. În 
luna iulie 2018, așa cum se poate observa și 
pe grafic, numărul de cuvinte rămâne 
același. Acest lucru este cauzat de operația 
de implant pentru urechea dreaptă. 
Ședințele din perioada respectivă au fost 
temporar suspendate, iar la întoarcere s-a 
realizat o evaluare asupra achizițiilor de 
până atunci. Au fost cuvinte și sunete pe 
care între timp copilul le-a uitat și au 
trebuit reluate, iar cuvintele noi nu au 
apărut imediat după a doua operație. La 
nivelul limbajului receptiv îi era greu să 
diferențieze clopoțeii, maracasul și 
xilofonul, iar la nivelul limbajului expresiv 
nu mai recunoaștea anumite onomatopee. 

Odată cu cea de-a doua operație, se 
lucrează o parte din ședință doar cu 
urechea proaspăt implantată pentru a 
ajuta la stimularea nervului auditiv. 
Întoarsă fiind în terapie și la rutina de 
acasă, din luna august până în luna 
decembrie a anului 2018, I. are o 
dezvoltare fulminantă, în care asimilează 
foarte multe cuvinte atât la nivelul 
limbajului receptiv cât și a celui expresiv. 
Materialul verbal din aceste luni conține 
categorii precum: onomatopee, denumiri 

ale animalelor domestice, sălbatice, fructe, 
bucătărie, verbe și mijloace de transport. 
Cuvintele au fost alese împreună cu mama 
lui O., dar și pe baza audiogramei și a 
scalei integrate. 

În luna august 2019, se înregistrează un 
număr ușor crescut de cuvinte. La sfârșitul 
lunii august se realizează din nou o 
evaluare iar la nivelul limbajului receptiv 
și expresiv, la care I rezolvă toți itemii 
propuși. La nivelul limbajului expresiv i se 
cere să denumească o serie de obiecte iar I 
întâmpină ușoare dificultăți la obiectele de 
bucătărie. Primele propoziții simple, 
formate din două până la trei cuvinte, care 
nu au construcție gramaticală corectă, 
apar la 5 luni după operația de la cea de-a 
doua ureche. Din acel moment, I. 
formulează treptat propoziții, atât în 
cadrul terapiei cât și în familie. I se oferă 
modelul corect în mod frecvent. Astfel că 
din luna septembrie până în luna 
decembrie 2019, I. începe să lege propoziții 
de 3 până la 4 cuvinte (ca de ex. “Babu, hai 
jos!”; “Tai măr cuțit!”; “Vreau bomboană 
roșie, una!”).  

Din luna ianuarie până în lună martie 
2020, s-au însușit la nivelul limbajului 
expresiv suficiente cuvinte, dar I., este 
într-o nouă etapă în care formulează 
propoziții pe baza imaginilor secvențiale, 
redă o poveste scurtă, cu ajutorul 
întrebărilor, acolo unde acțiunea este 
repetitivă, joacă jocuri sociale în care 
trebuie să răspundă la întrebări (“La ce 
folosește un scaun?”, “Ce este kiwi, fruct 
sau legumă?”, “Spune două vehicule care 
merg pe apă și unul care merge prin aer!”). 
I. folosește în multe fraze cuvintele de 
legătură, iar de cele mai multe ori, după 
cum afirmă mama, le folosește așa cum a 
auzit că le folosesc și ceilalți membri din 
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familie (ex.” Mergem la magazin, vreau 
înghețată!”, “Hai să mergem la bunica!”).  

În încheierea studiului de caz s-a realizat 
un ultim grafic care reprezintă decalajul 
dintre vârsta auditivă și vârsta cronologică 
pe baza celor șase domenii fundamentale 
de dezvoltare după cei doi ani de terapie 
auditiv-verbală. La începutul terapiei I. 
avea vârsta cronologică de 25 de luni, iar 
vârsta auditivă de 1 lună. Rezultatele 
înregistrate în cadrul celor șase domenii 
de dezvoltare la evaluarea inițială de la 
începutul cercetării au fost următoarele: 
Ascultare = 1 lună; Limbaj receptiv = 1 lună; 
Limbaj expresiv = 3 luni; Vorbirea = 3 luni; 
Cogniția = 11 luni și Comunicarea = 4 luni. 
La finalul cercetării calitative, I. are vârsta 
cronologică de 4 ani și vârsta auditivă de 2 
ani și 2 luni. Rezultatele înregistrate în 
urma celor doi ani de terapie auditiv-
verbală, indică următoarele rezultate: 
Ascultare = 30 de luni; Limbaj receptiv = 34 
de luni; Limbaj expresiv = 33 de luni; 
Vorbirea = 33 de luni; Cogniția = 37 de luni 
și Comunicarea = 33 de luni. Diferența 
dintre vârsta cronologică și cea auditivă 
reprezintă gradul de deficit pe care copilul 
îl are pe cele 6 domenii de dezvoltare, 
diferență care în timp se va micșora. 

 Întârzierea developmentală apare după 
cum urmează, la domeniile de dezvoltare, 
limbaj expresiv, comunicare, vorbire este 
un deficit de 15 luni, la nivelul vârstei 
auditive este un deficit de 18 luni, la nivelul 
limbajului receptiv, deficitul este de 14 luni 
iar la cogniție de 11 luni. 

 
Figura 6. Reprezentarea grafică a 

întârzierii în dezvoltare pe baza Scalei 
Integrate de Dezvoltare, în urma celor doi 

ani de terapie auditiv-verbală 

Concluzii 
În timpul anilor de terapie logopedică 
pentru reabilitarea auzului și limbajului 
copilului cu implant cohlear progresele 
înregistrate diferă de la etapă la etapă. 
Cuvintele noi se învață în diferite contexte, 
atunci când copilul este cu familia sau la 
grădiniță. Nivelul vocabularului, gradul de 
dezvoltare cognitivă și de înțelegere este 
nevoie să fie monitorizate continuu, atât 
pentru ca profesionistul să poate urmări 
evoluția copilului, cât și pentru a oferi 
părinților posibilitatea de a fi la curent cu 
nivelul de dezvoltare al copilului lor.  

În acest complex proces de recuperare, 
familia ocupă un rol central pentru 
obținerea rezultatelor pozitive ale 
copiilor. Însă, conform perspectivei 
părintelui, dincolo de aceste etape 
pozitive, este și multă oboseală, rutină, 
emoție iar alteori sacrificii. Acești părinți, 
sunt nevoiți să-și pună ”în așteptare” viața 
personală, adeseori relația lor de cuplu, 
pentru a da prioritate rolului de părinte și 
responsabilităților care derivă din acesta. 

Grija pentru părinți, pentru propriul lor 
proces de adaptare la dizabilitatea 
copilului și la provocările procesului de 
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recuperare este importantă în contextul 
intervenției logopedice, iar raportarea 
logopedului cu respect față de nevoile 
părintelui are legătură cu nivelul de 
implicare al părintelui în intervenție. Mai 
departe, implicarea părinților este în 
relație directă cu măsura în care se 
înregistrează progrese de către copil. 
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Importanța dezvoltării comunicării și limbajului în ADHD 
The importance of speech and language development in ADHD 

Ioana Mădălina ORIAN 1, Andreea Garofița BACIU 2 

Abstract 

ADHD is the most common behavioral and learning problem in children and one of the most common reasons 
for medical examination. The DSM-5 classifies ADHD as a neurodevelopmental disorder that appears before 
the age of 12 and may persist into adulthood. 

Although ADHD is not accompanied by significant language delays in the use of syntax and semantics, recent 
studies show a notable association between ADHD and communication disorders. These disorders are present 
at the level of expressive language, the pragmatic component and the organization of speech. The mentioned 
disorders are present both in social communication and in the intrapersonal sphere (the language used for self-
control). 

Through the analysis of several studies, the present paper wishes to highlight the importance of speech and 
language development to children with ADHD, which helps both socially and in self-control. 

Keywords: attention deficit hyperactivity disorder, communication disorders, reading and writing 
disorders, speech language impairments, learning disabilities 
 

Introducere 
Istoricul tulburării hiperkinetice cu deficit 
de atenție pornește din anul 1902. Încă de 
atunci pediatrul britanic Sir George 
Frederic Still a identificat și diagnosticat o 
tulburare care purta denumirea de „Defect 
morbit al controlului moral”. În 1904 
această tulburare capătă denumirea de 
„Sindrom comportamental post-traumatic 
cu hiperactivitate”. În 1922 aceleași 
simptome apar înregistrate ca „Tulburări 
de comportament post-encefalitice la 
copii”. În 1960 se regăsește ca „Disfuncția 
cerebrală minimă”. Din 1968, Manualul de 
Diagnostic și Statistică a Tulburărilor 
Mentale (DSM-II) înscrie simptomele 
acestei tulburări ca „Reacție hiper-kinetică 
a copilăriei”. În 1980, DSM-III folosește 
denumirea de „Deficit atențional și 
hiperactivitate”. Ediția DSM-III-R din 1987 
înregistrează diagnosticul de „Tulburare 
cu deficit atențional și hiperactivitate”. 

1994 este anul apariției ediției DSM-IV, iar 
în anul 2000, DSM-IV-TR oferă denumirea 
de „Tulburare cu deficit atențional și 
hiperactivitate”. Din 2013, de la apariției 
ediției DSM-5, termenul oficial utilizat 
pentru această tulburare este cel de 
Attention Deficit with Hyperactivity 
Disorder - ADHD (Badía, J.M., Raga, J.M., 
2015). 

ADHD este o tulburare neurobiologică 
cronică care începe în copilărie (înainte de 
vârsta de 12 ani) și se caracterizează prin 
nivel de inatenție, hiperactivitate și 
impulsivitate neportivite cu dezvoltarea. 
Acestea pot să se manifeste în diferite 
combinații la școală, acasă și/sau în 
diverse contexte sociale. 

Tulburarea cu deficit de atenție și 
hiperactivitate este cea mai frecventă 
problemă comportamentală și de învățare 
la copii și unul dintre cele mai frecvente 
motive de consult. Afectează 3-7% din 
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copiii de vârstă școlară; raportul baieți fete 
fiind de 4:1. Fetele ar putea fi 
subdiagnosticate deoarece predomină 
subtipul inatent. Prevalența este similară 
în diferite culturi, în funcție de testele 
standardizate aplicate populației. 60% 
dintre copiii cu ADHD manifestă 
simptome și la vârsta adultă (Hoseini, B.L. 
et. al., 2014). Prevalența la nivel mondial la 
copiii cu vârsta mai mică sau egală cu 18 
ani a fost estimată la 5,3% într-o revizuire 
sistematică a 102 studii de pe toate 
continentele, cu o majoritate din America 
de Nord și Europa (Polanczyk G. et al., 
2007). 

Etiologia 
Cu toate că nu sunt cunoscute cu 
exactitate cauzele și factorii care 
determină tulburarea hiperkinetică cu 
deficit atențional, există câteva teorii în 
ceea ce privește etiologia în ADHD. 

Factorii genetici sunt o primă teorie. 
Există risc de până la 5 ori mai mare la 
rudele de gradul I și II. Genele care au 
legătură cu ADHD-ul sunt cele implicate 
în reglarea dopaminei (DAT1). ADHD este 
o tulburare familială cu grad mare de 
heritabilitate (0.6 – 0.8) (Faraone, S.V., 
Larsson, H., 2018). 

O altă teorie menționată în etiologia 
ADHD-ului este teoria leziunilor 
anatomice. S-au constatat dereglări ale 
circuitelor frontostriatale. Aceste circuite 
sunt implicate în funcțiile executive: 
atenție, memorie spațială de lucru, 
memoria de scurtă durată, inhibiția 
răspunsului imediat. De asemenea, s-a 
observat o disfuncție a circuitelor 
anterioare și posterioare ale atenției 
(Gehricke, J.G. et al., 2017). 

Conform teoriei lui Barkley (2008, apund 
Roșan, A., 2015), funcțiile executive se 
împart în patru categorii: 

− Memoria de lucru nonverbală; 
− Internalizarea limbajului (memoria de 

lucru verbală); 
− Autoreglarea motivației și afectelor; 
− Reconstruirea. 

Brown și Thomas (2005, apund Roșan, A., 
2015) categorizează funcțiile executive în 
șase clusteri, după cum urmează: 

− Organizarea, prioritizarea și activarea 
sarcinii; 

− Concentrarea, susținerea și schimbarea 
atenției în cadrul sarcinii; 

− Reglarea vigilenței, a efortului susținut 
și a vitezei de procesare; 

− Managementul frustrării și al afectelor; 
− Utilizarea memoriei de lucru; 
− Monitorizarea și autoreglarea 

activității. 

În literatura de specialitate este 
menționată și teoria biochimică. Aceasta 
precizează faptul că există o dereglare a 
monoaminelor cerebrale (DA – dopamină 
și NA – noradrenalină) (Levy, F., 2004). 

Criterii de diagnostic DSM-5 
În DSM-5, ADHD este o tulburare care 
face parte din categoria tulburărilor 
neurodevelopmentale. Tulburarea din 
spectru autist nu mai constituie un criteriu 
de excludere, iar simptomele nu apar 
exclusiv în cadrul unei alte tulburări 
psihice. Durata de apariție constantă a 
simptomelor este de minim șase luni și 
afectează semnificativ clinic funcționarea 
copilului în mediul social, academic sau 
familial. Simptomele sunt prezente la un 
nivel anormal pentru vârsta de dezvoltare 
și debutează înaintea vârstei de 12 ani. 
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Severitatea tulburării poate fi stabilită ca 
fiind minimă, medie sau severă. 

Manualul de Diagnostic și Statistică a 
Tulburărilor Mentale DSM-5 (APA, 2013) 
menționează nouă criterii de diagnostic 
pentru inatenție și nouă pentru 
hiperactivitate / impulsivitate. Pentru 
stabilirea diagnosticului este necesară 
apariția a minimum șase simptome din 
cele nouă în ultimele șase luni. 

Criteriile stabilite pentru inatenție sunt: 

− adesea face greșeli din neatenție la 
școală sau în altă parte; nu dă atenție 
detaliilor; 

− are dificultăți în a-și menține atenția în 
cursul jocului sau în timpul orelor de 
școală; 

− adesea pare a nu fi atent la ce i se spune 
sau la ce i se cere să facă; 

− nu acordă atenție instrucțiunilor și nu 
reușește să-și termine lecțiile; 

− nu reușește să dea atenția cuvenită 
sarcinilor și activităților; 

− îi displace, evită sau devine agresiv 
când este obligat să depună un efort de 
atenție și mental susținut; 

− adesea pierde din neatenție lucruri sau 
obiecte care îi sunt necesare (cărți, 
caiete, creioane, jucării). 

− este foarte ușor de distras de către orice 
stimul exterior; 

− este "uituc" în ceea ce privește orarul și 
activitățile zilnice. 

Criteriile stabilite pentru hiperactivitate / 
impulsivitate sunt: 

− se „foiește” într-una pe scaun; 
− de multe ori se ridică din bancă în clasă 

sau de pe scaun când este nevoit să stea 
așezat mai mult timp; 

− când ar trebui „să stea cuminte” nu 
reușește și începe să alerge și să 
cotrobăie sau să se cațere; 

− îi este foarte greu să se „joace în liniște”; 
− este tot timpul în mișcare, parcă ar fi 

condus de „un motor”; 
− vorbește mult, neîntrebat; 
− răspunde neîntrebat sau înainte ca 

întrebarea să fi fost formulată complet 
− are mari dificultăți în a-și aștepta 

rândul la jocul cu reguli; 
− de multe ori îi întrerupe sau îi 

deranjează pe ceilalți. 

DSM-5 menționează trei subtipuri clinice 
în cadrul tulburării cu deficit de atenție și 
hiperactivitate.  

Primul subtip este cel predominant 
inatent. Este prezent la mai puțin de 15% 
dintre pacienți și prezintă doar niveluri 
clinice de inatenție, identificat frecvent în 
gimnaziu. În literatura de specialitate 
acest subtip este întâlnit sub denumirea de 
„sluggish cognitive tempo” (Park, Y., Lee, 
J.H., 2021). 

Al doilea este tipul combinat. Acesta 
reprezintă 50-75% dintre cazurile de 
ADHD. Este cel mai frecvent subtip și 
include niveluri clinice de inatenție și 
hiperactivitate / impulsivitate. 

Tipul predominant hiperactiv-impulsiv 
este prezent într-un procent de 20-30% și 
este frecvent întâlnit la copiii preșcolari. 
Aici se regăsesc nivelurile clinice de 
hiperactivitate / impulsivitate. 

Încă de la apariția manualului DSM-III-R, 
s-a arătat interesul în studierea 
comorbidităților în ADHD (Jensen, P.S. et 
al, 1997). În figura 1 sunt reprezentate 
câteva dintre afecțiunile și tulburările care 
pot apărea în comorbiditate cu ADHD. 
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Fig.1: Reprezentarea schematică a 

afecțiunilor și tulburărilor care pot apărea 
în comorbiditate cu ADHD 

 
Fig.2: ADHD și dizabilități aferente 

(Westby, C., Russo Watson, S.M., 2010) 

Evaluare și diagnostic 
NICE (The National Institute for Health 
and Care Excellence) recomandă (2019) ca 
în evaluarea, diagnosticarea și tratarea 
ADHD-ului să se realizeze în cadrul unei 
echipe multidisciplinare din care fac parte: 

− Medic specialist psihiatrie pediatrică; 

− Psiholog clinician; 
− Logoped; 
− Medic specialist pediatru; 
− Medic de familie; 
− Medic specialist neurologie pediatrică; 
− Asistent social; 
− Consilier școlar. 

Pentru stabilirea diagnosticului este 
importantă centralizarea informațiilor 
existente din toate contextele; anamneza 
specifică și evaluările să fie efectuate de 
către specialiști cu experiență și pregătire 
corespunzătoare; să se obțină observații 
concentrate în mai mult de un mediu. 

Cele mai utilizate și validate instrumente 
de evaluare sunt: ADHD-RS; Child 
Behavior Checklist (pentru părinți); Teach 
Report Form of the Child Behavior 
Checklist; Scalele Connor (pentru părinți 
și învățători); SNAP-IV. 

Evaluarea școlară include rapoarte asupra 
comportamentului, a abilităților de 
învățare, prezența la ore și medii și notele 
obținute la testări. Evaluarea 
psihoeducațională vizează abilitățile 
intelectuale și dificultățile de învățare. 
Profesorii sunt cei care pot completa 
scalele de evaluare. 

De asemenea, NICE recomandă ca 
evaluarea să vizeze realizarea profilului cu 
puncte forte, deficite și nevoi, ceea ce se 
numește managementul cazului. NICE nu 
recomandă folosirea izolată în scop 
diagnostic a scalelor. Structura profilului, 
pentru fiecare copil evaluat, va cuprinde: 

− Abilitățile intelectuale și stilul de 
învățare; 

− Limbajul și comunicarea; 
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− Abilitățile motorii grosiere și fine (de 
urmărit dacă există anumite semne 
neurologice); 

− Comportamentele adaptative folosite; 
− Starea emoțională; 
− Abilitățile sociale; 
− Starea de sănătate generală și nutriția. 

Diagnosticul diferențial este dat de 
tulburările psihiatrice existente (cum e: 
uzul sau abuzul de substanțe, tulburările 
afective, tulburările de adaptare, 
tulburările psihotice, tulburările anxioase, 
deficitele de învățare și limbaj) sau 
afecțiunile medicale (apneea de somn, 
tulburări developmentale, folosirea unor 
medicamente, epilepsie, afecțiuni 
tiroidiene, tulburări de acuitate vizuală și 
/ sau auditivă, afecțiuni dermatologice) 
(Green, C., Chee, K., 2017). 

Instrumente utilizate în evaluarea 
logopedică  
Dintre instrumentele de evaluare a 
limbajului și comunicării care pot fi 
utilizate în cazul diagnosticului de ADHD, 
sunt utile cele care pot fi utilizate atât de 
către specialist, cât și de către părinte, 
punând astfel în evidență relația părinte-
copil-terapeut. Formarea relației 
terapeutice cu pacientul și familia este 
unul dintre obiectivele urmărite în 
tratarea ADHD-ului, având în vedere 
faptul că terapia durează mai mulți ani, 
uneori și la vârstă adultă. 

The Developmental Profile of Social 
Comunication 

Programul The Developmental Profile of 
Social Comunication – Model of Circles 
(Profilul de dezvoltare a Abilităților de 
Comunicare Socială – Modelul Cercurilor) 

Acest instrument, elaborat sub cupola 
Institutului pentru cercetare și educație în 
domeniul terapiei limbajului din Grecia de 
către Vogindroukas și Grigoriadou, are la 
bază schimbările pe care DSM-V le 
propune cu referire la componenta de 
limbaj pragmatic din tabloul tulburărilor 
din spectrul autist. Chiar dacă a fost creat 
pentru copiii cu TSA, programul poate fi 
utilizat cu succes și în cazul diagnosticului 
de ADHD. Profilul de dezvoltare propus 
subliniază faptul că persoanele cu TSA au 
mai degrabă tulburări în planul utilizării 
limbajului, decât în planul dezvoltării 
abilităților lingvistice. Astfel, autorii 
propun un profil de dezvoltare a 
abilităților de comunicare socială pentru a 
asigura și un liant de comunicare între 
părinți și specialiști. 

Modelul cercurilor este un instrument 
care se adresează copiilor cu tulburări de 
dezvoltare, indiferent de vârsta 
cronologică. Acest model propune o 
abordare de achiziționare stadială, care se 
pliază peste ceea ce înseamnă reperele 
ontogenetice ale dezvoltării tipice (Bodea 
Hațegan, C., 2020). 

Programul a fost creat cu scopul abordării 
situației copilului cu tulburări din spectru 
autist și vizează comportamentul verbal 
multifațetat, cuprinzând partea de 
sociabilitate, socializare, comunicare, joc, 
limbaj, vorbire și scriere (http://ieel.gr). 

Scala Communication Matrix 

Scala Communication Matrix este un 
instrument util de evaluare care oferă o 
imagine de ansamblu asupra 
comportamentelor comunicaționale pe 
care le utilizează copilul și a mesajului 
transmis de acesta. 
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(https://communicationmatrix.org/Matri
x/About) 

Communication Matrix este adecvată 
pentru persoanele care se află în primele 
stadii de dezvoltare ale abilităților de 
comunicare. Scala poate fi utilizată pentru 
persoanele cu orice tip de dizabilitate și 
acceptă orice tip de comunicare 
comportamentală (cu forme și modalități 
de comunicare augmentative și 
alternative, cum sunt imaginile, limbajul 
semnelor și simboluri ale obiectelor, sau 
comunicare pre-simbolică, cum sunt 
gesturi, sunete, priviri, expresii faciale). 
(https://communicationmatrix.org/) 

Au fost create două profile ale acestei 
scale, una pentru profesioniști și una 
pentru părinți. Această scală crează un 
liant între specialist și părinte, putând crea 
astfel împreună obiective pentru planul de 
intervenție personalizat al copilului, 
părintele reușind să aibă o imagine de 
ansamblu asupra evoluției copilului din 
punct de vedere al comunicării, ajutând la 
generalizarea terapiei în viața de zi cu zi a 
copilului. Părinții și specialiștii pot 
completa același formular pentru a-și 
arăta reciproc modul în care comunică un 
copil, atât în cadrul terapiei cât și acasă. 
(https://communicationmatrix.org/Conte
nt/Translations/COMMUNICATION_MA
TRIX_Parent) 

Scala poate fi utilizată și în cazul 
diagnosticului de ADHD deoarece asigură 
și proiectarea unor demersuri coerente de 
intervenție, comportamentele emergente 
și cele neachiziționate constituindu-se 
obiective ale demersurilor ulterioare de 
intervenție. Astfel, instrumentul oferă o 
perspectivă asupra limbajului și 
comunicării, perspectivă care poate 
asigura o abordare organizată, bine 

structurată. (Rowland, C., Fried-Oken, M., 
2010, Bodea-Hațegan, C., Talaș, D., 2014) 

Poziția ASHA referitoare la ADHD 
American Speech-Language-Hearing 
Association recomandă evaluarea 
copilului de către medicul specialist, care 
va culegere informații din mai multe surse: 
părinți / aparținători, educator / 
profesorul copilului. Școala poate testa 
copilul în vederea identificării ajutorului 
care i se poate acorda copilului la clasă. 
Logopedul va aplica teste pentru evaluarea 
limbajului, comunicării și dificultăți în 
abilitățile sociale cu care se confruntă 
copilul diagnosticat cu ADHD. 

Logopedul poate să: (asha.org) 

Observe felul în care copilul 
interacționează cu alți copii și cu 
profesorii lui; 

Asculte felul în care copilul discută cu 
părinții lui și cu ceilalți membri ai familiei; 

Discute cu părinții despre felul în care se 
dezvoltă limbajul și comunicarea 
copilului; 

Discute cu copilul pentru a observa dacă el 
cunoaște problema pe care o are; 

Testeze abilitățile de limbaj și comunicare 
ale copilului; 

Observe cât de bine poate copilul să redea 
o poveste sau să relateze o întâmplare; 

Testeze abilitățile sociale ale copilului; 

Observe cât de bine copilul poate 
planifica, organiza și acorda atenție 
detaliilor. 

În ceea ce privește tratarea copiilor cu 
ADHD, ASHA specifică faptul că nevoia 
fiecărui copil este diferită, iar tratamentul 
și intervenția terapeutică este specifică și 
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personalizată. Unii dintre copii pot avea 
dificultăți de învățare. Alții au nevoie de 
intervenție în sfera abilităților sociale. 
Terapeutul limbajului este cel care poate 
interveni pe limbaj, comunicare și 
deficitele abilităților sociale. Logopedul 
poate ajuta copilul să învețe copilul cum să 
își planifice și organizeze sarcinile pe care 
le are pentru a le realiza. Copilul ar putea 
avea nevoie cum să schimbe rolul într-o 
conversație și să acorde atenție atunci 
când vorbește cu alții. Logopedul va lucra 
cu profesorul de la clasă pentru a identifica 
strategii care să îl poată ajuta pe copil 
atunci când se află în clasă. Ar putea avea 
nevoie să stea mai în față în clasă. Sau, 
copilul ar putea avea nevoie să folosească 
liste sau planificatoare pentru a reuși să se 
organizeze. Logopedul poate lucra la clasă 
pentru a ajuta copiii cu ADHD. 

Limbajul și comunicarea în ADHD 
Autorii dr. Christopher Green și dr. Kit 
Chee (2017) afirmă că problemele de 
limbaj și comunicare sunt mai frecvente în 
cazul copiilor cu ADHD decât 
conștientizează majoritatea oamenilor, iar 
informațiile privind metodele practice de 
intervenție sunt încă puține. Autorii au 
identificat șase arii diferite care necesită 
atenție în cazul copiilor cu ADHD: 

− Vorbirea deviază de la subiect; 
− Probleme de prezentare secvențială a 

informațiilor; 
− O comunicare care este în dezacord cu 

normele sociale; 
− Dificultatea de a înțelege instrucțiunile 

lungi; 
− Reținerea unei părți greșite a mesajului; 
− Dificultate în fața întrebărilor vagi, cu 

răspunsuri greșite. 

Copiii cu ADHD prezintă scoruri adecvate 
vârstei la testele de inteligență și limbaj. 
Unii dintre copiii cu ADHD pot să aibă 
scoruri adecvate vârstei la testele de citire 
care au ca obiectiv înțelegerea sau citirea 
propozițiilor sau a pasajelor foarte scurte. 
Totuși, acești copii pot întâmpina 
dificultăți în redarea unor texte narative 
sau descriptive și prezintă deficiențe ale 
abilităților discursive, mai ales pe măsură 
ce textele devin tot mai complexe 
(Westby, C., Russo Watson, S.M., 2010). 

Tulburări de limbaj în cazul ADHD 
privind comportamentul guvernat de 
reguli, pot fi legate de internalizarea 
întârziată a limbajului de către copii. 
Studiile asupra copiilor cu ADHD au 
constatat în mod constant că, copiii nu 
sunt maturi în ceea ce privește vorbirea 
independentă (Berk, L.E., 1992, Berk, L.E., 
Potts, M.K., 1991). 

Deși ADHD-ul nu este însoțit de întârzieri 
semnificative ale limbajului în ceea ce 
privește folosirea sintaxei și a 
componentei semantice, studiile din 
ultimul timp arată o asociere notabilă 
între ADHD și tulburările de comunicare. 
Aceste tulburări sunt prezente la nivelul 
limbajului expresiv, a componentei 
pragmatice și în organizarea discursului. 
Tulburările menționate sunt prezente atât 
în comunicarea socială cât și în sfera 
intrapersonală (limbajul folosit pentru 
autoreglare). 

Tulburările de citire la copiii cu ADHD 
care prezintă tulburări comorbide în sfera 
de citire, sunt de obicei caracterizate prin 
deficiențe de conștientizare fonologică sau 
numire rapidă, sau ambele. Unii copii cu 
dizabilități comorbide de citire prezintă, 
de asemenea, deficiențe sintactice și 
semantice comorbide legate de tulburări 
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de limbaj cu o bază mai largă, care le 
afectează înțelegerea lecturii (McInnes, A., 
et al, 2003, Elbert, J.C., 1993). 

Cercetările din Statele Unite și Canada au 
arătat că există o incidență mare a 
tulburărilor de limbaj și comunicareîn 
populația de copii diagnosticați 
concomitent cu ADHD (Beitchman, J. et 
al, 1987, Cantwell, D., Baker, L., 1991). 
Autorii Love și Thompson (1988) au 
raportat că trei sferturi dintre copiii cu un 
diagnostic de tulburare de limbaj văzuți la 
o clinică pentru copii și familie din 
Toronto au fost, de asemenea, 
diagnosticați cu ADHD; două treimi dintre 
copiii diagnosticați cu ADHD au avut și o 
tulburare de limbaj. Acești copii prezintă 
întârzieri și tulburări în dezvoltarea 
fonologică, semantică, sintactică și 
pragmatică. Estimările suprapunerii 
dintre ADHD și tulburările de limbaj și 
comunicare variază de la un minim de 8% 
la un maxim de 90% (Baker, L., Cantwell, 
D.P., 1992). Studiile au arătat că, în 
general, copiii cu ADHD prezintă oarecare 
întârzieri în debutul vorbirii în copilăria 
mică, raportarea făcându-se la copiii cu 
dezvoltare tipică (6 până la 35% față de 2 
până la 25% dintre copiii normali) 
(Szatmari, P. et al, 1989). De aceea, 
intervenția timpurie în stimularea și 
dezvoltarea limbajului este necesară. 

Concluzii 
Incidența tot mai mare a cazurilor de 
ADHD și înțelegerea cauzelor și factorilor 
care determină această tulburare, crează 
noi cerințe și provocări pentru specialiștii 
care lucrează cu pacienții diagnosticați cu 
ADHD. Deficiențele prezente în cadrul 
funcțiilor executive ale copiilor cu ADHD, 
a memoriei de lucru, tulburările de limbaj 
și comunicare, dislexia și tulburările 

limbajului scris-citit sunt importante în 
cazul alegerii unei intervenții 
personalizate și specifice fiecărui caz. 
Simptomele ADHD sunt insuficient 
recunoscute și tratate în serviciile de 
asistență medicală primară, cu toate că 
pacienții de la vârsta de aproximativ doi 
ani pot fi diagnosticați și tratați pentru 
ADHD. Terapia limbajului și comunicării, 
terapia comportamentală, psihoterapia și 
terapia farmacologică sunt eficiente în 
cazul ADHD. Terapia necesită evaluare și 
monitorizare continuă, în cadrul unei 
echipe multidisciplinare, în care familia 
joacă un rol important. 
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Particularități fonologice și  morfologice ale limbii semnelor – percepția 
participanților auzitori asupra procesului de învățare 

Phonological and morphological features of sign language – hearing participants’ perceptions 
on the learning process 

Ioana TUFAR1, Ioana Letiția ȘERBAN2  

Abstract 

Based on the investigation of the phonological and morphological characteristics of Sign Language and 
on past research regarding students’ perception on the learning process, this paper presents the perception 
of 87 Romanian students on the acquisition process of the Romanian Sign Language. The study involved 
participants who followed and graduated a basic training course in Romanian Sign Language. Examining 
the resulting data, recommendations were drawn up regarding the teaching and the learning process of 
sign language according to the phonological, morphological, and semantical characteristics and 
explaining the involvement of iconicity in this process. 

Keywords: sign language, phonology, morphology, semantics, iconicity 

 

Introducere 
Limba semnelor este forma dominantă de 
comunicare folosită în comunitatea 
persoanelor cu dizabilități auditive, 
apreciată în 2022 de către WFD-World 
Federation of the Deaf ca însumând 70 de 
milioane de persoane. Pentru a realiza o 
comunicare reciprocă în contextul 
comunității generale este fundamentală 
comunicarea eficientă prin limba 
semnelor și în acest sens, pe parcursul 
procesului de predare și învățare a limbii 
semnelor ca limbă a doua, menționăm 
importanța clarificării unor aspecte legate 
de recunoașterea diferitelor semne 
gestuale constitutive, producerea corectă 
a semnelor care desemnează conceptele și 
surprinderea aspectelor gramaticale 
precum și particularități legate de 
procesul de reținere, stocare și consolidare 
a semnelor constitutive ale limbii.   

Conform lui Rastgoo, Kiani, Escalera, 
Sabokrou (2021) recunoașterea și 

producția limbii semnelor sunt două părți 
necesare pentru realizarea unui proces de 
comunicare bidirecțional, ei subliniind că 
recunoașterea limbii semnelor a avansat 
rapid în ultimii ani însă producția limbii 
semnelor este încă un proces care ridică 
multe semne de întrebare mai ales legate 
de interpretarea între informațiile vizuale 
și lingvistice. Recunoașterea și producția 
limbii semnelor depind de  variabilitatea 
vizuală a semnelor, care este afectată de 
forma mâinii, orientarea palmei, mișcarea, 
locația, expresiile faciale și alte semnale 
care sunt non-manuale. Alte 
particularități care intervin țin de regulile 
gramaticale și structurile lingvistice ale 
limbii semnelor care pot constitui o 
provocare critică în contextual în care apar 
discrepanțe evidente între limba semnelor 
și limba orală. În acest sens traducerea sau 
interpretarea între limba orală și limba 
semnelor este un proces complex, nu este 
o simplă problemă de corespondență de la 
text/voce la semne - cuvânt cu cuvânt, ci 
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un proces care depinde atât de sintaxa 
specifică propozițiilor în limba semnelor 
cât și de aspect care țin de 
comprehensiune. 

Naranjo-Zeledón, Chacón-Rivas, Peral, 
Ferrández (2021) au demonstrat că diferite 
domenii, cum ar fi:  lingvistica, metodica 
predării și informatica și-au arătat un 
interes deosebit pentru studiul limbilor 
semnelor  și au subliniat că procesele de 
predare și învățare limbii semnelor sunt 
deosebit de complexe, deoarece are multe 
particularități și este greu să găsești 
profesori care vorbesc fluent atât limba 
semnelor, cât și limba maternă a 
studenților. Pe lângă aceste aspecte 
intervin și principalele dificultăți raportate 
de către cursanți care se referă la 
fonologie, componente non-manuale și 
utilizarea spațiului (ultimele două sunt 
specifice limbii semnelor și nu apar în 
limbile orale). Un lucru important care 
reiese este că în esență, comunicarea 
bidirecțională între surzi și auzitori prin 
limba semnelor este un subiect care 
reflectă nivelul de incluziune efectivă a 
unei societăți.   

Elemente de fonetică specifice limbii 
semnelor 
Fonetica semnelor (după Tyrone, 2020) 
este studiul modului în care limbile 
semnelor sunt produse și percepute de 
către utilizatori nativi precum și de către 
cei care nu sunt utilizatori nativi, ci au 
învățat limba semnelor ca limba a doua. 
Majoritatea cercetărilor privind fonetica 
semnelor s-a concentrat pe limba 
semnelor americane (ASL) analizând 
semnele individual sau în concordanță cu 
mișcările articulatorilor non-manuali care 
le însoțesc.  

Producerea și percepția în cazul limbii 
semnelor poate fi influențată de structura 
enunțului, registrul lingvistic, experiența 
lingvistică a persoanei care realizează 
semnele, mecanismul de percepție 
vizuală, anatomia și fiziologia mâinilor și 
alți factori care vor fi discutați în 
continuare. Ceea ce diferențiază fonetica 
semnelor de fonetica limbilor orale este 
faptul că cele două modalități de limbaj 
folosesc mecanisme diferite de producere 
și percepție, care ar putea, la rândul lor, să 
conducă la diferențe structurale între 
modalități.  

Ca și în cazul cercetării vorbirii, fonetica și 
fonologia interacționează între ele, dar 
fonetica și fonologia limbii semnelor  sunt 
distincte, astfel că fonetica semnelor este 
legată de particularitățile fizice ale 
formelor semnelor și ale parametrilor care 
le însoțesc, în timp ce fonologia semnelor 
se concentrează asupra aspectelor 
funcționale ale semnelor care pot crea 
contraste fonemice și enunțuri.  

Stokoe (1960) a identificat trei parametri 
fonologici care pot diferenția semnele în 
ASL: forma mâinii, mișcarea și locația. 
Forma mâinii descrie configurația 
mâinilor caracteristică fiecărui semn 
produs; Mișcarea descrie modul în care 
mâinile și brațele se mișcă în timpul unui 
semn; Locația descrie poziția în funcție de 
segmentele corpului unde se află mâinile 
în timpul producerii unui semn. La acești 
trei parametri, Battison (1978, citat de 
Tyrone, 2020) a adăugat orientarea mâinii 
care surprinde direcția pe care o are palma 
în timpul efectuării unui semn și ulterior 
un al cincilea parametru a fost identificat 
ca fiind cel al expresiilor faciale non-
manuale, atât de importante pentru 
acuratețea semnelor.  
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Cercetări referitoare la procesul fonologic 
de recunoaștere și de execuție a semnelor 

Studiile referitoare la procesul de 
recunoaștere a semnelor au investigat 
percepția persoanelor care efectuează 
semnele și a celor care receptează semnele 
din perspectiva parametrilor fonologici 
identificați de Stokoe (1960). Majoritatea 
acestor studii au investigat posibilitatea 
percepției categorice care este un fenomen 
ce a fost documentat pentru unele sunete 
ale vorbirii și se referă la faptul că indivizii 
pot discrimina stimuli doar în măsura în 
care îi pot identifica sau eticheta 
(Liberman, Harris, Hoffman și Griffith, 
1957 – citați de Tyrone, 2020).  

Emmorey, McCullough și Brentari (2003) 
au examinat percepția categorică privind 
locația și forma mâinii la utilizatorii de 
semne ASL surzi și la auzitori care nu 
cunoșteau limba semnelor. Cele două 
grupuri au efectuat în mod similar sarcina 
de identificare, dar numai  surzii 
utilizatori de semne au arătat o percepție 
categorică pentru forma mâinii, bazată pe 
poziția reperului de discriminare. Niciun 
grup nu a arătat percepție categorică 
pentru locația semnelor. Stimulii au fost 
imagini statice generate de computer ale 
semnelor ASL. Baker, Idsardi, Golinkoff și 
Petitto (2005) au efectuat un studiu 
similar, examinând doar forma mâinii și au 
găsit percepția categorică prezentă la cei 
care cunoșteau și utilizau limba semnelor, 
dar nu și pentru cei care nu utilizau 
semnele. 

Best, Mathur, Miranda și Lillo-Martin 
(2010) au comparat patru eșantioane (surzi 
congenitali, persoane cu surditate 
dobândită, persoane care au învățat ASL 
mai târziu și auzitori care nu știau ASL) 
analizând identificarea și discriminarea 

configurațiilor mâinii. Stimulii au fost 
pseudo semne dinamice prezentate video. 
Cercetătorii nu au identificat o percepție 
categorică în niciun grup, dar au observat 
că experiența lingvistică a afectat 
capacitatea participanților de a discrimina 
diferite configurații ale mâinii. 

Morford, Grieve-Smith, MacFarlane, 
Staley și Waters (2008) au utilizat  ca 
stimuli semne dinamice generate de 
computer și au folosit contraste de formă 
a mâinii, precum și contraste de locație. 
Participanții lor au fost surzi nativi 
utilizatori de semne, surzi care nu utilizau 
nativ semnele, și auzitori care nu utilizau 
nativ semnele. Ei au descoperit că toate 
grupurile au avut rezultate similare la 
identificare, dar numai participanții surzi 
au arătat o percepție categorică 
semnificativă din punct de vedere statistic, 
efectul fiind mai puternic la surzii nativi 
decât la surzii care nu utilizau nativ 
semnele. 

Un alt tip de studiu realizat de Dye și Shih 
(2006) a examinat amorsarea fonologică la 
surzii nativi utilizatori de semne și cei 
non-nativi BSL (British Sign Language). 
Participanții au fost rugați să efectueze o 
sarcină de decizie lexicală după ce au văzut 
o imagine a unui semn care a fost corelat 
de semnul țintă. Cercetătorii au descoperit 
că amorsarea fonologică a avut loc pentru 
cei nativi atunci când primul semn 
includea aceeași locație și mișcare ca și 
semnul țintă. Utilizatorii de semne non-
nativi au finalizat sarcina de decizie 
lexicală rapid și precis, dar nu au arătat 
niciun efect de amorsare. Aceste 
constatări sunt în concordanță cu 
cercetările anterioare efectuate de 
Hildebrandt și Corina (2002), care sugerau 
că persoanele care știu limba semnelor și 
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cele care nu o știu, percep semnele sau 
pseudo semnele ca fiind mai 
„asemănătoare” atunci când împărtășesc o 
locație și o mișcare similară decât atunci 
când împărtășesc alte combinații de 
caracteristici structurale.  

Până în prezent, au fost foarte puține 
cercetări privind interacțiunea dintre 
percepție și producție în cazul limbii 
semnelor. Cercetarea de până acum 
sugerează că cei care utilizează în 
comunicare limba semnelor nu se bazează 
foarte mult pe feedback-ul vizual al 
propriei modalități de realizare a 
semnelor. Emmorey, Gertsberg, Korpics și 
Wright (2009) au efectuat un studiu în 
care au modificat feedback-ul vizual în 
timpul realizării semnelor, astfel încât 
accesul vizual la spațiului de realizare a 
semnelor a fost redus sau complet blocat. 
Cercetătorii au descoperit că participanții 
la studiu nu și-au modificat efectuarea 
semnelor ca efect al acestei condiții. Ei au 
ajuns la concluzia că nu există niciun 
proces echivalent cu efectul Lombard, în 
care persoanele care aud vorbesc mai tare 
atunci când au un feedback auditiv redus. 
Într-un studiu similar, Emmorey, 
Bosworth și Kraljic (2009) au descoperit că 
utilizatorii de semne au rezultate mai 
slabe la recunoașterea semnelor realizate 
de alții, comparativ cu recunoașterea 
semnelor proprii. În plus, au arătat că cei 
care cunoșteau o limbă a semnelor 
națională reușeau să învețe semne noi din 
alte limbi ale semnelor, chiar și atunci 
când feedback-ul vizual era limitat sau 
neclar. Aceste constatări nu sunt 
surprinzătoare, având în vedere că multe 
semne sunt produse în afara câmpului 
vizual central al celui care comunică prin 
limba semnelor. 

Particularități morfologice și semantice 
ale limbii semnelor 

Limbile semnelor prezintă conform lui 
Aronoff, Meir și Sandler (2005) două tipuri 
diferite de structuri morfologice: 
secvențială și simultană. Morfologia 
simultană se poate observa când 
investigăm două limbi ale semnelor 
neînrudite și care la final demonstreză că 
sunt foarte asemănătoare. Morfologia 
limbii semnelor se ocupă de studiul 
regulilor de formare a semnelor, în special 
de studiul părților de vorbire, care se 
grupează în funcție de sensul lor 
morfologic fundamental și după 
caracteristicile morfologice în substantive, 
verbe, adjective / adverbe, pronume, 
numerale. Legătura morfologiei cu 
semantica este evidentă din cauză că 
morfemele care constituie semnele sunt 
purtătoare de sens și pentru că aceeași 
formă a semnului poate avea sensuri 
gramaticale diferite în funcție de context.  

Un aspect caracteristic limbilor semnelor 
care intervine la nivel morfologic și 
semantic este iconicitatea, care după 
Emmorey (2014) se traduce în 
corespondența structurală între forma 
fonologică și imaginea mentală 
reprezentativă a unui concept și poate fi 
folosită la învățarea limbii semnelor. 
Tipurile de morfologie complexă care apar 
spontan și care sunt comune tuturor 
limbilor semnelor se bazează pe 
iconicitate. În același timp, ele sunt 
caracterizate de proprietăți gramaticale 
explicite, sunt sistematice, convenționale 
și implică referiri la categoriile sintactice. 
Procesele morfologice simultane și 
caracteristicile lor pot fi  surprinse în 
limbajele semnelor pentru că acestea 
reflectă categoriile lingvistice și relațiile 
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spațiale prin iconicitate. Acest lucru 
sugerează că iconicitatea în gramatica 
limbilor semnelor este evidentă, 
contrastând cu limbile orale care nu 
implică iconicitatea în exprimarea 
relațiilor gramaticale. 

Caselli, Emmorey și Cohen-Goldberg 
(2021) au explicat efectele iconicității la 
nivelul fonologic și morfologic, precum și 
influența puternică a experiențelor 
lingvistice timpurii. De asemenea, au 
demonstrat că limba semnelor diferă de 
limba orală la nivel fonologic pentru că are 
structură preponderent simultană și 
pentru că multe semne din limba 
semnelor sunt iconice.  

Iconicitatea are un rol evident în învățarea 
unor noi concepte (Caselli & Pyers, 2019)    
și în sprijinirea comunicării între oameni 
care nu cunosc aceeași limbă (Sakamoto, 
Ueda, Doizaki și Shimizu, 2014), dar 
dovezile sunt neclare în ceea ce privește 
dacă influențează recunoașterea 
semnelor. În principiu, iconicitatea ar 
putea servi ca un indiciu suplimentar 
pentru recunoașterea semnelor. În cadrul 
arhitecturii psiholingvistice generale a 
recunoașterii conceptelor, iconicitatea – 
dacă ar influența procesul de recunoaștere 
– ar putea acționa prin conexiuni directe 
între trăsăturile fonologice și semantice 
ale unui semn.   

Studiu privind percepția studenților care au 
urmat un curs de inițiere în limba semnelor 
Procedura de lucru 
Studiul s-a derulat pe parcursul a 2 ani 
(2020-2022) și a vizat următoarele 
obiective: 

− Livrarea unui curs de inițiere în limba 
semnelor de către doi formatori. 

− Pregătirea studenților pentru etapa de 
evaluare finală prin activități de 
supervizare, feedback și mentorat. 

− Realizarea unui chestionar privind 
percepția studenților asupra procesului 
de execuție și recunoaștere a 
dactilemelor și semnelor, respectiv 
asupra ușurinței de a reține categoriile  
morfologice învățate în timpul 
cursului. 

− Colectarea datelor în urma aplicării 
chestionarului. 

− Propunerea unor recomandări 
metodologice privind materialul și 
activitățile de învățare optime în 
conceperea și implementarea cursului 
de inițiere în limba semnelor. 

Cursul de inițiere a fost structurat pe 
module de învățare care au cuprins 
domenii tematice structurate pe diferite 
categorii morfologice și pe activități 
interactive de prezentare și recepționare a 
unor mesaje în limba semnelor. Studenții 
participanți au avut de realizat materiale 
video în care să prezinte mesaje sau 
scenarii în limba semnelor. În partea de 
evaluare, studenții au executat cuvinte, 
propoziții și mesaje scurte în limba 
semnelor și li s-a solicitat să recunoască 
cuvinte și propoziții executate de un 
expert în limba semnelor. 

După etapa de evaluare a abilităților în 
limba semnelor însușite de către studenți, 
aceștia au completat chestionarul elaborat 
de cei doi formatori. 

Participanții la studiu 

Pentru acest studiu au fost selectați 
participanți care au întrunit următoarele 
condiții: au fost înscriși într-o instituție de 
învățământ superior, nu au deținut 
anterior cunoștințe de limba semnelor, au 
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ales voluntar acest curs de inițiere și au 
finalizat cursul participând la etapa de 
evaluare. Un număr de 87 de studenți au 
îndeplinit aceste criterii și au completat 
chestionarul pregătit de formatori. 
Distribuția participanților în funcție de 
gen și de vârstă indică faptul că 90,8% au 
fost femei, respectiv 9,2% au fost bărbați, 
iar 86,2% au avut vârste cuprinse între 18 
și 25 de ani, 6,9% au avut peste 40 de ani, 
4,6% s-au situat între 25 și 30 de ani și 2,3% 
au avut vârste între 30 și 35 de ani. 
Participanții la studiu provin din 45 de 
localități, respectiv 22 de județe din 
România și studiază în 4 centre 
universitare la 6 facultăți diferite: 
Psihologie și Științe ale Educației, Arte 
vizuale și design, Drept, Filozofie și Științe 
social-Politice, Istorie și Filozofie, 
Automatizări calculatoare. 

Rezultatele studiului 
Percepția studenților asupra procesului de 
execuție a dactilemelor 

Mai mult de jumătate dintre participanți 
(69%) au declarat că le este foarte ușor să 
execute fiecare componentă a alfabetului 
dactil și că nu întâmpină dificultăți din 
punct de vedere motric. 26,4% mărturisesc 
că execută cu ușurință majoritatea 
dactilemelor, în timp ce restul de 4,6% 
constată că au unele dificultăți în execuția 
tuturor dactilemelor la finalul cursului de 
inițiere. 

Percepția studenților asupra procesului de 
recunoaștere a dactilemelor și a semnelor 

În ceea ce privește recunoașterea 
dactilemelor atunci când acestea sunt 
executate de o altă persoană, cei mai mulți 
dintre participanți (44,8%) precizează că 
fac acest lucru relativ ușor, existând însă 
unele dactileme pe care nu le pot 

recunoaște la o primă execuție și având 
nevoie de o repetare. Un număr de 26 de 
participanți (29,9%) consideră că le este 
destul de dificil să recunoască dactilemele 
de la prima executare, dar că identifică mai 
mult de jumătate din ceea ce li se prezintă, 
în timp ce 5,7% constată că recunoașterea 
dactilemelor executate de o altă persoană 
este un proces provocator și dificil. Cu 
toate acestea, 19,5% dintre participanți 
declară că recunosc cu ușurință 
elementele alfabetului dactil atunci când 
le este prezentat de altcineva. 

În ceea ce privește recunoașterea semnelor 
realizate de un expert/ interpret, 74,7% 
dintre participanți mărturisesc că 
recunosc mult mai repede semnele care 
sunt însoțite de expresii faciale 
corespunzătoare. Același aspect este 
precizat și de un procent de 19,9% dintre 
studenți, cu mențiunea că aceștia din 
urmă mai întâmpină unele provocări în 
recunoașterea integrală a semnelor 
respective, în timp ce 5,7% dintre 
participanți prezintă dificultăți în 
recunoașterea acestor tipuri de semne, 
neavând neapărat un sprijin în expresiile 
faciale care le însoțesc. 

Percepția studenților asupra proceselor 
mnezice implicate în învățarea limbii 
semnelor 

Un prim aspect investigat a vizat ușurința 
cu care participanții au reținut la finalul 
cursului de inițiere acele semne care au 
baza într-o configurație a mâinii specifică 
unei dactileme. Astfel, 40,2% au declarat 
că acest lucru îi ajută și că rețin 
majoritatea semnelor de acest tip prin 
asociere cu dactilema (de exemplu, rețin 
un grup de semne care sunt realizate pe 
baza unei configurații corespunzătoare 
unei dactileme), iar 37,9% au precizat că 
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rețin în totalitate astfel de semne. Un 
procent de 18,4% dintre studenți rețin 
relativ ușor o parte dintre aceste semne, în 
timp ce 3,4% menționează că pentru ei nu 
există un avantaj în corelarea semnelor cu 
o anumită configurație și prin urmare nu 
vor reține mai bine respectivele semne. 

Un al doilea aspect urmărit în memorarea 
cu ușurință a semnelor a fost explicația 
privind executarea lor. Astfel, majoritatea 
participanților (90,8%) au declarat că au 
reținut mai bine acele semne pentru care 
au primit o explicație clară privind 
structura lor, modalitatea de execuție, 
asocierea cu un obiect/obicei/fenomen.  

Cel de-al treilea aspect examinat s-a 
focusat pe semnele cu un grad ridicat de 
iconicitate, iar participanții au declarat în 
număr foarte mare (89,7%) că au reținut 
mai ușor aceste semne prin comparație cu 
cele care desemnează noțiuni abstracte, 
convenționale sau care nu au o legătură 
clară cu forma sau constituția obiectului 
desemnat. 

Percepția studenților asupra procesului de 
execuție, memorare și recunoaștere a 
categoriilor morfologice studiate în cadrul 
cursului de inițiere în limba semnelor 

Participanții la studiu au declarat că dintre 
categoriile morfologice studiate, 
pronumele au fost cel mai ușor de învățat, 
reținut și recunoscut. Cea de-a doua 
categorie morfologică identificată ca fiind 
ușor de învățat, reținut și recunoscut a fost 
cea a substantivelor, în timp ce verbele au 
fost clasate de respondenți pe locul al 
treilea. Cele mai dificil de reținut și 
recunoscut categorii lexicale au fost 
adjectivele și adverbele. În figurile de mai 
jos se regăsesc răspunsurile participanților 
la aceste întrebări. 

 
Figura 1. Percepțiile studenților asupra 

execuției categoriilor morfologice 

 
Figura 2. Percepțiile studenților asupra 

ușurinței de a reține categoriile 
morfologice 

 
Figura 3. Percepțiile studenților asupra 

procesului de recunoaștere a categoriilor 
morfologice 

Discuții și recomandări 
Analizând rezultatele chestionarului 
privind percepția studenților asupra 
dactilemelor și semnelor învățate în cadrul 
cursului de inițiere în limba semnelor, se 
remarcă următoarele observații și 
recomandări: 

În conceperea unui curs de inițiere în 
limba semnelor este indicat să se 
pornească de la noțiuni cu un grad ridicat 
de iconicitate, acestea fiind reținute mai 
ușor de participanți și putând constitui o 
bază de cunoștințe. Pornind de la aceasta 
se poate construi cursul într-un sistem 
modular, pe domenii tematice care să 
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acopere conceptele de bază în 
comunicare. În același sens, cercetările 
întreprinse de Emmorey (2014) au 
demonstrat că elementele legate de 
iconicitate pot fi folosite cu succes la 
învățarea limbii semnelor. 

Expresiile faciale care însoțesc semnele 
trebuie descrise și explicate în detaliu – 
inclusiv rolul lor în asocierea facilă cu 
semnificația emoțională sau socială a 
mesajului. Scopul urmărit este de a forma 
participanților la cursul de limba semnelor 
abilități de comunicare bazate pe expresii 
faciale și de a evita execuția mecanică, 
statică, exclusiv motrică a semnelor. Este 
de precizat aici că mesajul transmis prin 
semne se poate modifica în funcție de 
expresiile faciale care îl însoțesc, acest 
lucru fiind o caracteristică a limbii 
semnelor. Kimmelman și colab. (2020) au 
indicat că expresiile faciale în limba 
semnelor sunt folosite pentru a exprima 
categorii gramaticale comunicative, cum 
ar fi cea interogativă sau negativă, dar pot 
fi folosite și pentru a exprima emoții (fie 
ale persoanei care comunică prin semne, 
fie în contexte de acțiune construite). 
Pentru a nu apărea interferențe între 
intenția de  comunicare și modul de 
transmitere a mesajului este importantă 
sincronizarea sprâncenelor la expresia 
facială. De asemenea, aspectele care țin de 
contractura mușchilor faciali, colțurile 
buzelor, contractura sau relaxarea 
buzelor, intensitatea privirii, ochii măriți 
sau micșorați, sunt extrem de relevante 
pentru mesajul transmis și trebuie 
exersate separat, după ce cursanții au 
învățat semnele în sine. 

Ușurința cu care studenții rețin și 
recunosc substantivele și verbele în limba 
semnelor române indică dinamismul 

acesteia și faptul că ele ar trebui 
valorificate în dialogurile în semne 
propuse în cadrul aplicațiilor practice. 
Acțiunile au un rol principal în limba 
semnelor, utilizatorii apelând frecvent la 
acestea atunci când explică diferite 
noțiuni/ alte categorii morfologice cu 
ajutorul verbelor. Este recomandat ca 
exercițiile propuse cursanților să includă 
modalități de explicare a unor termeni 
care nu pot fi redați ca atare în limba 
semnelor (ori datorită faptului că 
participanții nu îi cunosc, ori datorită 
faptului că nu există un corespondent 
efectiv), participanții fiind astfel nevoiți să 
recurgă la gama de verbe și substantive 
învățate pentru a finaliza sarcina de 
comunicare propusă.  Acest tip de 
exercițiu face apel atât la cunoștințele 
lingvistice, cât și la modalitățile de 
comunicare socială  ale cursanților, 
evidențiind faptul că abordarea 
sociolingvistică este oportună în 
demersurile de predare-învățare a limbii 
semnelor (Șerban, Tufar, 2020). 

Concluzii 
Argumentarea teoretică a acestei lucrări a 
făcut referire la studii recente de fonetică, 
morfologie și semantică a limbii semnelor, 
iar sinteza bibliografică (Emmorey, 
McCullough, Brentari, 2003; Best, Mathur, 
Miranda, Lillo-Martin, 2010; Tyrone, 2020) 
a adus clarificări la unele concepte ale 
pionierului lingvisticii limbii semnelor: 
William Stokoe (1960). Investigând 
aspectele fonologice și morfologice ale 
limbii semnelor, se pot observa 
particularitățile percepției parametrilor 
descriptivi ai semnelor ca fiind ancorați în 
experiența lingvistică anterioară și în 
aspecte legate de iconicitate.  
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Un aspect caracteristic limbilor semnelor 
valorificat în această lucrare este  
iconicitatea, care intervine în special la 
nivel fonologic, morfologic și semantic în 
limba semnelor și care după Emmorey 
(2014) reprezintă corespondența 
structurală între forma fonologică și 
imaginea mentală reprezentativă a unui 
concept putând fi folosită cu succes la 
învățarea limbii semnelor.  

Studiul de față a surprins percepția 
studenților asupra procesului de achiziție 
a limbii semnelor și a implicat 87 de 
participanți din 45 de localități (22 de 
județe din România) care au urmat și 
absolvit un curs de inițiere în limba 
semnelor române în perioada 2020-2022. 
Un scop practic al demersului cercetării a 
vizat identificarea elementelor care 
facilitează achiziția limbii semnelor 
române pentru a creiona scurte 
recomandări privind învățarea acesteia 
respectând particularitățile sale 
fonologice, morfologice și semantice. 
Studii ulterioare sunt necesare pentru a 
documenta preferințele de execuție a 
semnelor, rapiditatea de execuție, 
decodificare și răspuns a participanților, 
modalități specifice de învățare sau 
ușurința în comunicarea cu un utilizator 
experimentat în limba semnelor. 
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Opiniile specialiștilor privind utilizarea umorului în terapia tulburărilor de 
limbaj și comunicare 

The use of humour in speech and language therapy - specialists' opinions 

Teodora POPESCU1 

Abstract 

This paper addresses an important and innovative subject for the speech language therapy settings and it is the first research 
study which investigates specialists' opinions on the use of humour in the Romanian speech and language therapy domain. The 
design of the study implies the development of a new questionnaire created during the research. Data were collected through 
this survey in an on-line format and thematic analysis method for data analysis was performed. In this research participants 
were SLTs (N=210) who work in different urban and rural areas in Romania. The research results highlight the presence of 
humour in SLTs settings and the interest in this field among specialists, suggesting that humour has notable implications in 
SLT’s domain. Access to humour for people with language impairment is dependent on: age; level of language development; 
specificity of language impairment; type of humour used. The main difficulties in understanding and using humour for children 
with language disorders are related to: understanding abstract linguistic concepts; vocabulary limits and constraints; poor 
executive functions; understanding social rules; accepting another person's perspective. Humour can be incorporated into speech 
and language therapy activities in a variety of ways and used at different stages of the speech and language therapy approach. 

Keywords: humour, SLT, sense of humour, use of humour 

Introducere  
Umorul este un fenomen complex, 
„versatil și multiform” (Hazlitt, 1963 apud 
Eagleton, 2019, p. 9), un ”fenomen proteic 
extrem de greu de definit în termeni 
necesari și suficienți” (Constantinescu, 
2012, p. 34), dificultatea fiind justificată de 
analiza acestui subiect prin prisma 
diverselor orientări, perspective teoretice 
și cercetări din numeroase domenii. 
Umorul este o formă de joc social cu 
componente cognitive, emoționale și 
comportamentale, provocat de percepția 
unei incongruențe ludice care produce 
răspunsul emoțional de amuzament, 
răspuns exprimat prin zâmbet și râs 
(Martin & Ford, 2018).  

Simțul umorului se referă la diferențele 
individuale ce apar în comportamente, 
experiențe, afecte, atitudini și abilități care 
pot fi prezente în actul de comunicare: de 
la capacitatea de a identifica umorul și/sau 
de a-l produce în situații diverse pentru a 
crea sau transmite mesaje care să-i 
binedispună pe cei din jur, la capacitatea 

de a recunoaște părțile absurde ale vieții, 
de a stăpâni probleme, situații dificile sau 
stresante.  

Funcțiile psihologice ale umorului sunt 
relaționate cu beneficiile emoționale și 
interpersonale ale veseliei, cu eliberarea 
tensiunii și facilitarea adaptării respectiv, 
cu funcțiile sociale în contexte de grup 
extins. Experimentarea emoțiilor pozitive 
(inclusiv veselia indusă de stimuli 
umoristici) aduc îmbunătățiri într-o 
varietate abilități cognitive și 
comportamente sociale: flexibilitate 
cognitivă crescută, ce permite angajarea în 
rezolvarea mai creativă a problemelor; 
organizarea mai bună a memoriei; o 
gândire, planificare și judecată mai 
eficiente, niveluri crescute de 
responsabilitate socială și de manifestare a 
comportamente prosociale. (Martin & 
Ford, 2018). Inducerea emoțiilor pozitive, 
inclusiv a veseliei, creează o gamă mai 
largă de opțiuni de răspunsuri 
comportamentale și generează emoții 
pozitive suplimentare care contribuie în 
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final la sănătatea fizică și mentală. Umorul 
se corelează pozitiv cu starea de bine 
psihologică și negativ cu îngrijorarea 
(Dionigi et al., 2021). Gonot-Schoupinsky 
et al. (2020) au desfășurat o analiză 
sistematică și complexă a literaturii de 
specialitate privind beneficiile umorului și 
râsului pentru dezvoltarea personală, 
autoîngrijire și terapie, rezultatele 
studiului relevând numeroase dovezi 
biologice, psihologice, sociale, socio-
economice, educaționale, de mediu și 
comportamentale.  

Un raport de cercetare privind percepțiile 
și experiențele terapeuților limbajului și 
comunicării legate de construirea și 
menținerea alianțelor terapeutice în 
reabilitarea afaziei (Lawton et al., 2018) 
arată că strategiile utilizate de logopezi 
includ utilizarea umorului verbal, 
nonverbal și vizual.  

Concluziile cercetărilor care au abordat 
utilizarea umorului în contexte 
educaționale (Erdoğdu & Çakıroğlu, 2021; 
Șahin, 2021; Heidari-Shahreza, 2021; 
Heidari-Shahreza, 2020; Lovorn & 
Holaway, 2015) evidențiază faptul că 
umorul pozitiv poate fi un instrument 
eficient de predare și de gestionare a 
clasei, favorizând implicarea, dezvoltarea 
academică și consolidarea încrederii în 
rândul elevilor de toate vârstele.  

Componentele umorului se dezvoltă la 
copii în mod progresiv: la început, prin 
intermediul imitației situațiilor amuzante 
și în jocurile de simulare, apoi în limbajul 
vorbit, prin utilizarea jocurilor de cuvinte, 
a polisemiei, omonimiei, metaforelor, 
urmate, în final, de ironie și sarcasm. 
Dezvoltarea tuturor acestor elemente ale 
umorului sunt dependente de factori 
cognitivi, lingvistici, sociali și culturali, 
însă intenționalitatea este esențială (Ré, 
Dodane et al., 2020).  

Înțelegerea, aprecierea, exprimarea și 
crearea umorului sunt procese 
dependente de abilitățile persoanei de a 
accesa și manipula aspectele lingvistice ale 
comunicării, dificultățile de la nivelul 
acestora împiedicând structurarea 
limbajului în oricare dintre componentele 
sale: latura fonetico-fonologică; latura 
morfologică; latura lexico-semantică; 
latura sintactică; latura pragmatică (Bodea 
Hațegan, 2016).  

Afectarea componentei fonetico-
fonologice a limbajului este prezentă în 
cazul tulburărilor de pronunție (tulburări 
fonologice și articulatorii) cu deficite care 
influențează negativ caracterul inteligibil 
al vorbirii, împiedică sau limitează 
comunicarea mesajelor verbale (American 
Psychiatric Association, 2016). Copiii cu 
tulburări de articulare au mai multe 
dificultăți în a înțelege itemii umoristici  în 
care fonemul pe care îl articulează greșit 
este sursa ambiguității decât în a înțelege 
umorul fonologic care implică foneme fără 
erori de pronunție. În general, toate 
disfuncționalitățile care apar în 
structurarea componentei fonetico-
fonologice a limbajului își vor pune 
amprenta specifică, limitativă asupra 
capacității copilului de a exprima adecvat 
conținutul unei glume, de a experimenta 
pozitiv umorul, influențându-i direct sau 
indirect comportamentele, ideile și 
atitudinile, interacțiunile  cu ceilalți.  

Capacitatea de procesare a umorului este 
relaționată direct cu tulburările apărute la 
nivelul componentei morfologice a 
limbajului respectiv, cu dificultăți în 
receptarea categoriilor morfologice, în 
producerea sau utilizarea structurilor cu 
conținut morfologic. Deficitele lingvistice 
de la nivelul acestei componente se 
întâlnesc preponderent în afazie, în 
tulburările disfazice, în tulburarea de 
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întârziere în dezvoltarea limbajului, în 
bâlbâială dar și în dislexie (paralexia 
vizuală globală - deficite la nivel 
morfologic). 

Componenta lexico-semantică a 
limbajului evidențiază particularitățile 
structurării vocabularului (la nivel 
expresiv și receptiv). Înțelegerea și 
interpretarea sensului unei glume este 
dependentă de vocabular și de factori 
extralingvistici. Umorul verbal este creat 
prin manipularea semnificațiilor relațiilor 
lexicale, cum sunt sinonimia, antonimia, 
omonimia, polisemia. În condițiile în care 
nivelul achizițiilor lexicale ale copilului 
este scăzut, organizarea vocabularului este 
deficitară, procesele cognitive și de 
categorizare sunt alterate, accesul la umor 
este extrem de dificil, aproape imposibil. 

Structurarea deficitară la nivelul 
componentei sintactice a limbajului se 
întâlnește frecvent în disfazie, în 
tulburările afazice și în sindromul de 
nedezvoltare a limbajului. Pentru a 
înțelege unde se pot situa copiii cu 
tulburări de limbaj în ceea ce privește 
înțelegerea propozițiilor umoristice 
complexe din punct de vedere lingvistic, 
trebuie luate în considerare nivelurile de 
complexitate sintactică utilizate de 
aceștia, comparativ cu reperele dezvoltării 
gramaticale la copiii cu dezvoltare tipică 
(Johnson, K., 2012). 

Percepția și producerea umorului sunt 
direct relaționate cu componenta 
pragmatică, funcțională a limbajului; 
înțelegerea contextelor și a intențiilor 
comunicative reprezentând adesea „cheia 
interpretării umorului” (Hoicka, E., 2014). 
Dezvoltarea umorului este susținută de 
abilitățile pragmatice ale copiilor, de 
capacitatea lor de a se distanța de sensul 
literal, de a se „juca” pe diferite niveluri de 
semnificație (Ré et al., 2020). Afectarea 

componentei pragmatice a limbajului se 
regăsește cu precădere în tulburarea de 
comunicare socială (pragmatică) sau în 
tulburările nespecifice de limbaj 
restricționând accesul la umor a 
persoanelor afectate. Chadwick & Platt 
(2018) au realizat o revizuire sistematică a 
literaturii de specialitate referitoare la 
umorul manifestat în interacțiunile sociale 
la persoanele cu dizabilități intelectuale, 
rezultatele studiilor analizate arătând că 
persoanele cu dizabilități intelectuale dau 
dovadă de aprecierea umorului, 
înțelegerea lui fiind mai scăzută la 
persoanele cu Sindrom Down și Sindrom 
Williams, în comparație persoanele cu 
dezvoltare tipică de aceeași vârstă. 
Persoanele cu tulburări de 
neurodezvoltare (TSA, ADHD, tulburarea 
de dezvoltare a limbajului), prezintă 
adesea dificultăți și întârzieri în ceea ce 
privește înțelegerea limbajului figurat 
(Chahboun et al., 2021). 

Impactul utilizării umorului în contextul 
tulburărilor de limbaj la persoanele cu 
afazie este benefic, umorul reprezentând 
un instrument important care ajută la 
gestionarea interacțiunilor în terapia 
tulburărilor de limbaj și comunicare. 

Un studiu recent (Keegan et al., 2021) arată 
că persoanele cu dificultăți cognitive și de 
comunicare apărute în urma 
traumatismelor cranio-cerebrale pot 
produce și utiliza umorul în mod eficient 
în contextul unui grup social, umorul 
având implicații pozitive în reabilitare și în  
îmbunătățirea relațiilor sociale. 

Metodologia cercetării 
Scopul cercetării 
Investigarea opiniilor specialiștilor privind 
utilizarea umorului în terapia tulburărilor 
de limbaj, pentru eficientizarea 
intervențiilor terapeutice 
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Întrebări de cercetare  
1.Care sunt modalitățile și tehnicile prin 
care terapeuții utilizează umorul în 
activitățile logopedice? 2. Cu ce frecvență 
este utilizat umorul în activitățile 
terapeutice? 3. Ce beneficii și limite ale 
utilizării umorului în terapia tulburărilor 
de limbaj sunt evidențiate de către 
specialiști? 4. Care este opinia 
specialiștilor privind înțelegerea și 
aprecierea umorului la persoane cu 
diferite tulburări de limbaj și comunicare? 
5. Care sunt principalele dificultăți legate 
de înțelegerea și utilizarea umorului la 
copiii tulburări de limbaj? 6. Care sunt 
obiectivele urmărite în intervenția 
logopedică pentru dezvoltarea capacității 
copiilor de înțelegere și apreciere a 
umorului? 7. În ce momente/etape ale 
demersului terapeutic logopedic este 
valorificat umorul de către specialiști? 8. 
Ce tipuri de resurse umoristice sunt 
utilizate de către specialiști  în practica 
logopedică? 8.a Care este opinia 
specialiștilor privind disponibilitatea 
resurselor logopedice specifice pentru 
dezvoltarea simțului umorului la copii? 

Designul cercetării 
Cercetarea are un design fenomenologic, 
este de tip calitativ, non-experimental și 
utilizează metode de analiză descriptivă . 

Participanții la studiu 
La cercetare au participat 210 specialiști în 
domeniul terapiei tulburărilor de limbaj 
care profesează în diverse localități din 
mediul urban sau rural de pe teritoriul 
României. Dintre respondenți, 202 
persoane sunt de gen feminin și 8 de gen 
masculin, cu vârste cuprinse între 20 și 
peste 60 ani dintre care 183 își desfășoară 
activitatea în instituții de stat, 27 în privat;  

196 în mediul urban, 14 în mediul rural. 
Dintre specialiștii participanți la studiu, 
55,7% sunt logopezi sau profesori 
logopezi, 21,9% profesori psihopedagogi, 
15,7%  profesori de sprijin, 8,1% profesori 
educatori și 8,1% specialiști din alte 
categorii profesionale. Majoritatea 
specialiștilor (92,9%), au studii superioare 
de specialitate în psihologie sau 
psihopedagogie, 7,1% dintre respondenți 
au urmat studii superioare în alte domenii. 
Cea mai mare parte dintre respondenți 
adică, 131  au finalizat studii masterale, 71 
au studii de licență și  8 specialiști au 
urmat studii doctorale. Experiența  
specialiștilor în domeniu variază de la sub 
1 an până la peste 10 ani, cea mai mare 
parte dintre aceștia (65.7%) având o 
experiență de peste 10 ani. Participanții au 
fost recrutați inițial prin intermediul 
Asociației Specialiștilor în Terapia 
Tulburărilor de Limbaj din România 
(ASTTLR) printr-un mesaj-invitație de 
completare a chestionarului accesând 
link-ul formularului Google; de asemenea, 
prin intermediul unor rețele de 
socializare, organizații profesionale etc. 

Instrumentul utilizat 
Pentru a răspunde adecvat întrebărilor de 
cercetare, a fost elaborat și utilizat 
Chestionarul „Opiniile specialiștilor 
privind utilizarea umorului în terapia 
tulburărilor de limbaj”. Instrumentul a 
fost conceput pe baza unor interviuri 
individuale și a unor instrumente utilizate 
în cadrul unor studii științifice care au 
investigat utilizarea umorului în domeniul 
educațional (Lovorn, Holaway, 2015; 
Șahin, 2021). Chestionarul a fost alcătuit 
din 29 de întrebări: primele 8 întrebări au 
vizat aspectele demografice ale 
participanților, iar următoarele 21 s-au 
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focalizat atât pe întrebările de cercetare 
privind utilizarea de către specialiști a 
umorului în terapia tulburărilor de limbaj, 
cât și pe întrebări/probleme de nuanțare și 
aprofundare a unor aspecte considerate 
importante în cadrul investigării temei de 
cercetare. Tipurile de întrebări incluse în 
chestionar au fost diverse (întrebări 
închise dihotomice; închise trihotomice, 
închise cu o singură variantă de răspuns 
din mai multe răspunsuri posibile; închise 
cu variante multiple de răspuns, la alegere; 
întrebări închise - scala Likert cu o serie de 
cinci opțiuni graduale de intensitate a 
acordului (1=Dezacord total; 2=Dezacord; 
3=Nici acord, nici dezacord; 4=Acord; 
5=Acord total); întrebări semiînchise  și 
întrebări deschise. 

Procedura de aplicare 
Întrebările au fost transferate în aplicația 
Google Form prin intermediul căreia a fost 
generat link-ul de accesare online a 
chestionarului. Perioada disponibilă de 
completare a chestionarului de către 
participanții la studiu a fost de patru 
săptămâni. 

Analiza tematică a datelor  
În procesul de analiză tematică, după 
etapa inițială de familiarizare și cea de 
codificare calitativă a datelor, au fost 
generate, revizuite și definite 6 teme 
semnificative pentru cercetare, teme  
relaționate  cu întrebările de cercetare și 
cu itemii chestionarului: T1. Tipuri, 
modalități, tehnici de utilizare a umorului; 
T2. Utilizarea umorului, frecvență; T3. 
Beneficii și limite ale utilizării umorului în 
terapia tulburărilor de limbaj; T4. Accesul 
la umor a persoanelor cu tulburări de 
limbaj și comunicare; T5. Eficiența 
utilizării umorului în terapie (obiective, 

evaluare, intervenție) și T6. Resurse 
materiale/digitale cu conținut umoristic 
utilizate/necesare. 

Prezentarea și interpretarea rezultatelor 
Prima temă semnificativă a cercetării a 
vizat ”Tipurile, modalitățile și tehnicile de 
utilizare a umorului în terapia tulburărilor 
de limbaj și comunicare”. Investigarea 
preferințelor specialiștilor în ceea ce 
privește folosirea unui anumit tip de umor 
în terapie relevă faptul că, în procesul 
terapeutic, majoritatea a terapeuților 
utilizează preponderent umorul verbal. 
Sunt folosite și formele de umor nonverbal 
și paraverbal; umorul de tip vizual apare 
mai puțin, ca preferință de utilizare în 
activitățile terapeutice.  

 
Fig.1 Distribuția procentuală privind 

utilizarea tipurilor de umor 

Se constată că specialiștii folosesc 
modalități variate producere a umorului; 
pe primul loc, în rândul preferințelor, se 
află utilizarea expresiilor faciale apoi, 
modularea vocii și jocurile de cuvinte; 
prezente, dar mai puțin frecvente în 
activitățile terapeutice, sunt tachinările, 
ironia comică și sarcasmul. 

Tema „Utilizarea umorului în terapie, 
frecvența” a înglobat o serie de date 
importante legate de numărul de 
specialiști care utilizează efectiv umorul, 
definirea conceptului de umor și frecvența 
utilizării umorului în terapie. Rezultatele 
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ilustrează faptul marea majoritate a 
terapeuților folosesc umorul în activitățile 
de terapia tulburărilor de limbaj. 12 
specialiști dintre cei 210 opinează că nu 
utilizează umorul în activitățile 
terapeutice. Majoritatea respondenților 
sunt de acord cu definirea umorului ca 
formă de comunicare și de interacțiune 
care duce la o experiență emoțională de 
amuzament, plăcere și/sau veselie de 
asemenea, cu definirea umorului ca o 
formă de joc social cu componente 
cognitive, emoționale și 
comportamentale. În plus, specialiștii 
menționează și alte delimitări conceptuale 
ale umorului: „Calitatea care face un lucru 
să fie amuzant”, „O combinație între cele 
două definiții”; ”O modalitate de 
îndreptare a unor comportamente mai 
mult sau mai puțin plăcute; Bază de 
plecare a unor relații.” În ceea ce privește 
frecvența folosirii umorului în cadrul 
activităților de terapia limbajului și 
comunicării, rezultatele indică o frecvența 
de utilizare a umorului zilnică sau de mai 
multe ori pe săptămână, declarată de cea 
mai mare parte din specialiști; un număr 
mic dintre răspunsuri se referă la utilizarea 
lunară sau foarte rară a umorului (fig 2).  

O altă temă importantă pentru cercetare a 
vizat beneficiile și limitele utilizării 
umorului în terapia tulburărilor de 
limbaj.. Acordul specialiștilor cu privire la 
beneficiile introducerii umorului în 
terapie și utilizarea lui în majoritatea 
tulburărilor de limbaj, așa cum reiese din 
analiza răspunsurilor (fig.3), este diferit ca 
intensitate, cea mai mare parte dintre 
terapeuți  fiind de acord în totalitate sau 
de acord că umorul are beneficii în 
majoritatea tulburărilor de limbaj; doar 3 
respondenți sunt în dezacord respectiv, 1 

se află în dezacord total, 25 de persoane  
dintre cele 210 exprimând un răspuns 
neutru. La întrebarea privind potențialele 
beneficii ale umorului în terapie, 
specialiștii și-au dat acordul prin alegerea 
unei opțiuni pentru fiecare dintre 
beneficiile menționate în secțiunea din 
chestionar dedicată acestei teme.  

 
Fig.2 Distribuția procentuală privind 
utilizarea umorului în activitățile de 

terapia tulburărilor de limbaj 

Similar, la întrebarea privind potențialele 
efecte negative ale utilizării umorului în 
terapie, specialiștii și-au exprimat 
opțiunea pentru fiecare dintre efectele 
negative listate respectiv, umilirea, 
ridiculizarea persoanelor; discriminarea 
diferitelor categorii sociale; mascarea 
necorespunzătoare a emoțiile sau durerii; 
îndepărtarea celorlalți din grup; crearea 
unor conflicte și tensiuni între persoane 
sau grupuri sociale; peste jumătate din 
terapeuți exprimându-și acordul respectiv, 
acordul total privind potențialele efecte 
negative listate. Se remarcă un procent 
relativ crescut de specialiști (între 21,4% și 
27,1%) care aleg răspunsuri neutre, ceea ce 
poate indica un anumit nivel de 
nesiguranță a respondenților privind 
cunoașterea potențialelor efecte negative 
ale utilizării umorului în terapie. 
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Fig.3 Beneficii ale umorului în terapie 

Analiza temei „Accesul la umor a 
persoanelor cu tulburări de limbaj și 
comunicare” a arătat că dintre cei 210 
specialiști, 5,2% sunt în totalitate de acord 
că înțelegerea și aprecierea umorului este 
posibilă în cazul persoanelor cu TSA; 
10,5% în cazul dizabilității intelectuale; 
15,2% în Sindrom Down; 13,3% - în 
dizartrie; 8,1% - în afazie; 14,3% - în 
tulburarea de comunicare socială 
(pragmatică); 8,1% -în  paralizie cerebrală 
și 26,7% în cazul persoanelor cu tulburare 
de dezvoltare a limbajului; opțiunea ”de 
acord” a fost selectată, pentru toate 
tipurile de tulburări, de un procent relativ 
mare de respondenți, între 20% (paralizie 
cerebrală) și 41,9% (Tulburare de 
dezvoltare a limbajului).  Numărul 
specialiștilor indeciși/care aleg răspunsuri 
neutre este relativ mare, la toate tipurile 
de tulburări, procentele variind între 
21,4% (tulburarea de dezvoltare a 
limbajului) și 35,7% (dizartrie). În ceea ce 
privește principalele dificultăți legate de 
înțelegerea și utilizarea umorului la copiii 
tulburări de limbaj, majoritatea 
specialiștilor, sunt ”de acord” și  ”total de 
acord” cu faptul că barierele în accesarea 
umorului sunt reprezentate, în ordine, de: 

dificultatea de a înțelege concepte 
lingvistice abstracte (cuvinte cu sensuri 
multiple, limbaj figurat etc.); vocabularul 
limitat; dificultăți la nivelul funcțiilor 
executive (probleme de comunicare a unei 
povești/glume într-o manieră organizată 
și secvențială, dificultăți de memorare și 
de reactualizare etc.); dificultăți de 
înțelegere a regulilor sociale (glume 
neadecvate sau glume la momente 
nepotrivite etc.); dificultatea de a accepta 
perspectiva unei alte persoane. 

„Eficiența utilizării umorului în terapie 
(obiective, evaluare, intervenție)” este o 
temă importantă pentru cercetare și 
acoperă, subiecte de referință precum: 
obiectivele urmărite în terapia logopedică 
pentru dezvoltarea capacității copiilor de 
înțelegere și apreciere a  umorului; 
momentele sau etapele demersului 
terapeutic logopedic în care este 
valorificat umorul; caracterul măsurabil și 
antrenabil al simțului umorului; factori 
implicați în planificarea ședințelor 
terapeutice; utilitatea unor instrumente 
de evaluare și antrenament al simțului 
umorului la copii. Majoritatea 
specialiștilor sunt ”total de acord”/”de 
acord” că, pentru aprecierea umorului de 
către copii, intervenția logopedică ar 
trebui să se focalizeze pe următoarele 
obiective (în ordine): antrenarea nivelului 
pragmatic al limbajului; identificarea 
elementelor limbajului figurat; generarea 
de sinonime și antonime; diferențierea 
perechilor de paronime; delimitarea 
sensurilor cuvintelor în diferite contexte 
de comunicare; identificarea cuvintelor 
polisemantice; diferențierea înțelesurilor 
cuvintelor omonime și construirea de noi 
cuvinte prin derivare cu prefixe și sufixe. 
Referitor la momentele sau etapele 
demersului terapeutic logopedic în care 
este valorificat umorul, cei mai mulți 
specialiști consideră că umorul poate fi 



RRTTLC 2022 
 

 
66 

implementat în timpul exercițiilor, 
antrenamentului logopedic, după 
realizarea unor exerciții solicitante. 
Valorificarea umorului este mai puțin 
menționată de specialiști  înainte de 
introducerea exercițiilor logopedice; în 
etapa de generalizare a abilităților și 
deprinderilor achiziționate, în momentul 
oferirii feedback-ului și în etapa de 
evaluare logopedică. 

 
Fig.4 Momente/etape de valorificare a 

umorului în terapie 

Analiza opiniilor exprimate de specialiști 
privind caracterul măsurabil al simțului 
umorului arată că aproape jumătate dintre 
terapeuți consideră simțul umorului o 
abilitate ce poate fi măsurată. Se remarcă 
un procent semnificativ al specialiștilor 
(34,8%) care declară că nu știu dacă simțul 
umorului este o abilitate măsurabilă.  

 
Fig.5 Percepția specialiștilor privind 

caracterul măsurabil al simțului umorului 

Referitor la factorii de care trebuie să se 
țină cont în procesul de planificare a 

intervențiilor terapeutice, atunci când se 
are în vedere introducerea stimulilor 
umoristici, cea mai mare parte a 
specialiștilor consideră, în ordinea 
importanței, următorii factori: vârsta; 
nivelul competenței lingvistice; specificul 
tulburării de limbaj; tipul de umor utilizat; 
genul. În plus, specialiștii adaugă și alți 
factori precum: dezvoltarea intelectuală,  
dezvoltarea cognitivă și emoțională, 
structura personalității. În ceea ce privește 
utilitatea unui instrument de evaluare a 
simțului umorului la copii, 144 specialiști, 
din totalul de 210 care au răspuns, sunt „de 
acord total”/”de acord” că, pentru 
utilizarea eficientă a umorului în terapia 
tulburărilor de limbaj, este necesar un 
instrument de evaluare a simțului 
umorului.(fig.6) 

Există un număr de 49 de terapeuți care 
aleg răspunsuri neutre; 12 specialiști care 
își exprimă dezacordul, iar 5 sunt în 
„dezacord total”. În continuare, se 
evidențiază numărul mare al specialiștilor 
(80,9%) care consideră util un program 
specific de antrenare a simțului umorului 
pentru copiii aflați în diferite etape de 
dezvoltare. 

 
Fig.6 Acordul specialiștilor privind 

utilitatea unui instrument de evaluare a 
simțului umorului la copii 

Analiza temei „Resurse materiale/digitale 
cu conținut umoristic utilizate/necesare” 
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reflectă rezultatele privind categoriile de 
materiale cu caracter umoristic utilizate  
de specialiști în terapia tulburărilor de 
limbaj (în ordine): jocuri și jucării; jocuri 
de rol; jocuri de cuvinte; poezii amuzante; 
povești și istorioare hazlii; cântece 
distractive; ghicitori, jocuri cu frământări 
de limbă; glume; desene animate;  benzi 
desenate. Terapeuții adaugă și alte 
materiale cu conținut umoristic utilizate 
în terapie, spre exemplu: „Activități 
experiențiale, jocuri de rol combinate cu 
frământări de limbă și scurte povestioare 
hazlii” și „Povești terapeutice 
amuzante”(fig.7). 

Specialiștii utilizează în ședințele 
terapeutice materialele  cu conținut 
umoristic atât în format clasic (resurse 
materiale fizice) - jucării, cărți, fișe 
logopedice, fotografii, jocuri etc., cât și în 
format virtual - (resurse digitale) softuri, 
aplicații și jocuri interactive, animații etc., 
cele mai multe materiale cu conținut 
umoristic utilizate fiind din categoria 
resurselor în format clasic. În ceea ce 
privește disponibilitatea resurselor 
logopedice specifice pentru dezvoltarea 
simțului umorului la copii, peste jumătate 
dintre specialiști opinează că materialele 
existente acoperă necesitățile privind 
resursele specifice pentru dezvoltarea 
simțului umorului; 36,2% consideră că nu 
sunt suficiente resurse logopedice 
specifice. Specialiștii au indicat, în 
categoria resurselor/materialelor cu 
conținut umoristic în format fizic care pot 
fi utilizate cu copiii în activitățile 
terapeutice următoarele materiale: 
cărți/culegeri cu povești, poezii, ghicitori, 
diverse jucării și jocuri. Referitor la 
resursele în format virtual, respondenții 
specifică utilizarea diferitelor softuri, 

aplicații și jocuri interactive existente sau 
create pe diferite platforme. 

 
Fig.7 Tipuri de materiale umoristice 

utilizate de specialiști în activitățile de 
terapia tulburărilor de limbaj 

Implicații 
Investigarea opiniilor specialiștilor privind 
utilizarea umorului în terapia tulburărilor 
de limbaj a răspuns întrebărilor de 
cercetare și a permis reliefarea unor 
aspecte teoretice și practice suplimentare 
legate de fenomenul umorului, de relațiile 
și implicațiile acestuia în terapia 
logopedică,  aspecte care nu au mai fost 
investigate până în prezent.  

Analiza problematicii umorului, a 
modalităților de utilizare în intervențiile 
terapeutice (de exemplu, cunoașterea 
preferinței copiilor pentru anumite tipuri 
și structuri ale umorului; evaluarea 
capacităților specifice de apreciere sau de 
producere a umorului la persoanele aflate 
în terapie; construirea, selectarea,  
utilizarea corectă a elementelor de umor 
în abordarea strategiilor, a materialelor 
terapeutice etc.) poate aduce un plus de 
cunoaștere, de performanță și eficacitate 
în terapia tulburărilor de limbaj și 
comunicare. 
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Limite 
Analiza critică desfășurată pe parcursul 
studiului, cu scopul de a îmbunătăți 
demersul investigativ, a dus la conturarea 
câtorva limite ale cercetării, precum: 
absența unor informații privind 
implicațiile umorului într-o serie de 
tulburări de limbaj (tulburarea de 
dezvoltare a limbajului, tulburări de ritm 
și fluență,  tulburările limbajului scris) 
pentru care nu au fost identificate surse 
bibliografice, studii și cercetări specifice;  
prevalența întrebărilor închise asupra 
celor deschise în ceea ce privește 
construcția chestionarului, fapt ce implică 
imposibilitatea probării răspunsurilor sau 
oferirii de către respondenți a unor 
clarificări/completări, a răspunsurilor; 
posibila subiectivitate a cercetătorului în 
interpretarea unor date legate de 
problematica investigată. 

Concluzii 
Prezenta lucrare reprezintă prima 
cercetare din România care a investigat 
opiniile specialiștilor privind utilizarea 
umorului în domeniul terapiei tulburărilor 
de limbaj. Datele au fost colectate prin 
intermediul unui chestionar dezvoltat în 
timpul cercetării și aplicat online unui 
număr de 210 specialiști în  terapia 
tulburărilor de limbaj care profesează în 
diverse localități din România; pentru 
analiza datelor a fost utilizată metoda 
analizei tematice.  

În acord cu rezultatele obținute în urma 
aplicării chestionarului, se evidențiază 
prezența umorului și a interesului pentru 
acesta în rândul specialiștilor, ceea ce 
sugerează faptul că umorul are implicații 
notabile în terapia tulburărilor de limbaj. 
Fie că este vorba despre facilitarea și 
dezvoltarea comunicării, despre 
influențarea pozitivă a stării de bine 
psihologice sau despre îmbunătățirea 
relațiilor, abilităților și comunicării 

sociale, umorul nu este o componentă de 
neglijat.  

Accesul la umor a persoanelor cu tulburări 
de limbaj și comunicare depinde, în mare 
măsură, de factori precum: vârsta, nivelul 
competenței lingvistice; specificul 
tulburării de limbaj; tipul de umor utilizat.  

În ordine, principalele dificultăți legate de 
înțelegerea și utilizarea umorului la copiii 
tulburări de limbaj sunt legate de: 
dificultatea de a înțelege concepte 
lingvistice abstracte (cuvinte cu sensuri 
multiple, limbaj figurat etc.); vocabular 
limitat; dificultăți la nivelul funcțiilor 
executive (probleme de comunicare a unei 
povești/glume într-o manieră organizată 
și secvențială, dificultăți de memorare și 
de reactualizare etc.); dificultăți de 
înțelegere a regulilor sociale (glume 
neadecvate sau glume la momente 
nepotrivite etc.); dificultatea de a accepta 
perspectiva unei alte persoane. 

Umorul poate fi încorporat în activitățile 
logopedice într-o varietate de moduri și 
valorificat în diferite momente sau etape 
ale demersului terapeutic logopedic.   

Chiar dacă sunt utilizate unele resurse cu 
conținut umoristic în diferite sarcini și 
exerciții logopedice, o parte dintre 
specialiști sunt de acord că resursele 
logopedice specifice pentru dezvoltarea 
simțului umorului la copii sunt 
insuficiente. De asemenea, se evidențiază 
numărul mare de specialiști care sunt de 
acord cu utilitatea dezvoltării unui 
instrument de evaluare a simțului 
umorului la copii respectiv, a unui 
program specific de antrenare a simțului 
umorului pentru copii. 

Informațiile furnizate în urma 
radiografierii literaturii de specialitate 
privind fenomenul umorului, combinate 
cu datele analizei tematice ale cercetării și 
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cu materialele propuse ca model pentru 
evaluare/intervenție, pot fi relevante atât 
pentru specialiștii teoreticieni preocupați 
de tema integrării umorului în domeniul 
terapiei tulburărilor de limbaj, cât și 
pentru practicienii logopezi care folosesc 
sau doresc să utilizeze umorul în scopul 
eficientizării intervențiilor terapeutice. 

Direcții viitoare de cercetare 
Posibilitățile de cercetare privind 
utilizarea umorului sunt nelimitate. 
Prezentul studiu poate reprezenta un 
punct de plecare pentru cercetări 
ulterioare care să investigheze, în 
profunzime, implicațiile umorului în 
intervențiile logopedice. Studiile viitoare 
ar putea să se concentreze și pe alte 
aspecte importante relaționate cu tema 
cercetării prezente de exemplu, relațiile 
umorului cu o serie de tulburări de limbaj, 
investigații legate de stilurile de umor ale 
terapeuților etc., aspecte care nu au fost 
analizate până în prezent. De asemenea, 
cele trei materialele create pe parcursul 
cercetării respectiv, Chestionarul 
„Opiniile specialiștilor privind utilizarea 
umorului în terapia tulburărilor de limbaj, 
„Chestionarul pentru evaluarea simțului 
umorului la copii” și „Logopedia cu 
zâmbete - Exerciții logopedice pentru 
antrenarea și dezvoltarea simțului 
umorului la copii” (în curs de finalizare) 
pot constitui surse de inspirație, orientare 
și susținere a activităților specialiștilor în 
dezvoltarea de noi materiale, instrumente 
de evaluare sau programe de intervenție 
axate pe antrenarea simțului umorului la 
copiii aflați în diferite etape de dezvoltare. 
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Afazia în contextul multilingv: Abordare din perspectivă psiholingvistică 
Aphasia in multilingual context-a psycholingusitic approach 

Mălina ȘOGOR1 

Abstract 

To begin with, the first sign depicted on people with aphasia is a language disorder, acquired after a damage to 
the central nervous. The existing studies in this area explain the roots of aphasia throughout a medical and 
phonological perspective, while the psycholinguistic approach is considerably more narrowed. 

Taking into consideration the increasing number of people who are speaking more than one language and who 
are at risk of developing a medical condition that can lead to aphasia and other associated communication 
deficiencies, it is critical for speech-language pathologists to assess the situation from different angles, 
particularly to incorporate medical, linguistic and psycholinguistic viewpoints. 

The aim of this article is emphasizing the main approaches which are being addressed in explanation of 
language production and understanding how bilingual persons are affected by aphasia, whereas a complex and 
multilingual approach is crucial to be taken into consideration during the intervention. 

Keywords: Aphasia; Language therapy; Psycholinguistic; Medical approach; Multilingual; 
Language disorders; Language acquisition 

Introducere 
Abordările lingvistice oferă o perspectivă 
unică în ceea ce privește studierea 
deficitelor întâmpinate de către copii în 
sfera limbajului. Aceste tipuri  de abordări 
oferă o descriere detaliată a  sistemului 
fonologic pe care copilul îl posedă  dar nu 
oferă  explicații cu privire la 
particularitățile de dezvoltare ale 
limbajului și anume dezvoltarea sa într-o 
manieră tipică sau ce dificultăți apar ce 
provoacă o dezvoltare atipică. (Baker, 
Croot, McLeod, & Paul, 2001) 

O perspectivă alternativă ce a fost luată în 
considerare de către literatura de 
specialitate în explicarea patologiei 
tulburărilor de limbaj a fost perspectiva 
medicală. Perspectiva medicală explică 
cauzele ce au dus la declanșarea  unei 
tulburări de limbaj prin prisma unei 
etiologii ce reprezintă o problemă de 
natură organică ce poate fi identificată. 
(Baker, Croot, McLeod, & Paul, 2001) 

Cele două perspective asupra tulburărilor 
de limbaj se completează, oferind o 
imagine de ansamblu asupra tulburărilor 
de limbaj. Perspectiva lingvistică permite 
descrierea limbajului sub forma unui 
sistem complex pe care copilul îl folosește 
pe parcursul dezvoltării sale, în timp ce 
medicina consideră că este primordială 
integritatea sistemului anatomic care 
ajută la producerea limbajului. (Baker, 
Croot, McLeod, & Paul, 2001) 

O a treia abordare care a captat atenția 
literaturii de specialitate și care studiază 
modul de dezvoltare al limbajului este 
abordarea psiholingvistică. Prin 
intermediul acestei abordări, cercetătorii 
au ca și principal scop explicarea  modului 
în care copilul procesează vorbirea, 
limbajul în ceea ce privește nivelul 
cognitiv sau psihologic și să formuleze 
ipoteze despre anumite procese 
psihologice sau componente ale acestora 
care sunt afectate și determină apariția 
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acestor tulburări de limbaj. Principalul 
scop al psiholingvisticii este să explice 
comportamentul lingvistic uman. (Baker, 
Croot, McLeod, & Paul, 2001) 

Raportându-ne la perspectiva 
psiholingvistică, modelul dezvoltării 
limbajului este structurat în jurul 
componentelor cheie care joacă un rol de 
bază în  procesele cognitive și anume: 
percepția, memoria, planificarea și 
producția limbajului așa cum este acesta 
transpus în timp real prin intermediul 
cuvintelor.  

Modelele psiholingvistice evidențiază trei 
aspecte majore ce sunt implicate în 
procesarea limbajului și anume: procesul 
de receptare al cuvintelor, stocarea sub 
formă de reprezentări a cuvintelor și 
procesele implicate în producerea 
cuvintelor în timp real, în vorbire. (Baker, 
Croot, McLeod, & Paul, 2001) 

Grosjean (1989) caracterizează persoanele 
în context multilingv  ca fiind indivizi care 
vorbesc două sau mai multe limbii în viața 
de zi cu zi unde cunoașterea perfectă a 
ambelor limbi nu este necesară. Acești 
oameni folosesc limbi diferite pentru 
diferite  situații din viața lor unde nivelul 
cunoștințelor cu privire la acea limba este 
determinat de domeniul de folosință al 
acesteia. (Lorenzen & Murray, 2008) 
(Ansaldoa, Marcottea, Schererc, & 
Raboyeaua, 2008) 

Din punct de vedere neurolingvistic, 
limbajul este văzut sub forma unui 
construct dinamic și complex unde fiecare 
funcție lingvistică este dependentă de 
integritatea  a diferite subcomponente 
(organizarea cuvintelor la nivel sintactic, 
mobilitatea aparatului fonoarticulator în 
vederea producerii sunetelor, selectarea 

materialului lexical ce urmează să fie 
folosit) ce sunt localizate în diferite părți 
ale creierului. (Lorenzen & Murray, 2008) 

În contextul multilingvismului, cercetările 
în domeniul neurolingvisticii s-au 
concentrat pe decelarea locului, la nivelul 
encefalului, unde sunt stocate diferite 
limbi și dacă toate limbile vorbite de către 
individ sunt localizate în arii cerebrale 
similare sau diferite. 

Cercetările au descoperit faptul că 
abilitățile lingvistice ale individului se 
fixează la nivelul creierului sub forma unui 
„amalgam”. În urma evaluărilor de tip 
neuroimagistic  nu s- 

au observat diferențe în ceea ce privește 
lateralitatea stocării limbilor la persoanele 
ce vorbesc o singură limbă și persoanele 
care vorbesc două limbi. Deteriorările la 
nivelul emisferei drepte în cadrul 
persoanelor bilingve vor da patternuri 
asemănătoare în ceea ce privește deficitele 
de natură cognitiv-comunicațională ca și 
la persoanele care vorbesc o singură limbă, 
persoanele bilingve care dau dovadă de 
leziuni la nivelul emisferei stângi 
prezentând riscul instalării unei afazii. 
(Lorenzen & Murray, 2008) (Fabbro, 2001) 

Din punct de vedere psiholingvistic, atât 
în cazul persoanelor ce vorbesc mai multe 
limbi cât și în cazul persoanelor ce vorbesc 
o singură limbă, au fost propuse spre 
cercetare cel puțin două niveluri ale 
reprezentărilor lingvistice și anume: 
nivelul lexical și nivelul conceptual. 
(Lorenzen & Murray, 2008) 

Dacă  nivelul lexical al limbajului include 
informații despre forma cuvintelor și 
despre modul adecvat în care acesta poate 
fi folosit la nivelul sintaxei, nivelul 
conceptual al limbajului conține 
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informații despre semnificațiile cuvintelor 
într-un context dat din viața reală.  
(Lorenzen & Murray, 2008) 

Cercetările psiholingvistice sugerează 
faptul că persoanele ce vorbesc mai multe 
limbi  au un spațiu comun conceptual de 
stocare pe care îl folosesc cele două limbi 
achiziționate în timp ce rapiditatea  și 
acuratețea cu care sunt accesate 
informațiile stocate la nivel lexical sunt 
influențate de diferite variabile. (Lorenzen 
& Murray, 2008) 

Literatura de specialitate a pus în evidență 
faptul că nivelul de concretețe al 
cuvintelor influențează modul de 
organizare al  cuvintelor  în cadrul 
sistemului lingvistic al persoanei. (Kay, 
Lesser, & Coltheart, 1996) 

Luând în considerare teoria  codajului dual 
există reprezentări verbale separate dar 
conexe pentru fiecare limbă, aceste 
reprezentări fiind interconectate prin 
intermediul unui sistem de reprezentare 
vizuală comun. Conform acestui model, 
cuvintele ce prezintă un grad mai ridicat 
de concretețe pot fi stocate și accesate prin 
combinarea căii de codare lingvistice și a 
celei vizuale în timp ce cuvintele care au 
un grad de abstractizare mai ridicat pot fi 
accesate doar prin intermediul codajului 
de natură verbală.  Aplicând această teorie 
la persoanele multilingve, acestea pot 
traduce cuvintele concrete în mod direct 
prin intermediul codajului vizual  și în 
mod indirect prin intermediul codajului 
de natură verbală. (Ansaldoa, Marcottea, 
Schererc, & Raboyeaua, 2008) 

În cadrul unui studiu realizat de Kiran și  
Tuchtenhagen în 2005 prin care s-a dorit 
examinarea efectului dat de  accesarea 
reprezentărilor vizuale în numirea și 

realizarea judecăților de natură semantică 
realizat pe un etalon de 16 participanți 
vorbitori de limba spaniolă și limba 
engleză, s-a observat faptul că, deși unul 
dintre participanții la studiu era o 
persoană afazică, performanța a fost mai 
ridicată în cadrul sarcinilor unde s-au 
folosit stimuli concreți. (Lorenzen & 
Murray, 2008) 

Literatura de specialitate a scos în 
evidență și rolul  înrudirilor lexicale 
(cognates) care reprezintă cuvinte ce  au o 
origine etimologică comună. Aceste 
înrudiri lexicale au fost definite prin 
prisma a două teorii: modelul fonologic și 
modelul morfologic. (Lorenzen & Murray, 
2008) 

Modelul fonologic evidențiază faptul că 
înrudirile lexicale au o bază fonologică-
sublexicală comună ceea ce duce în 
momentul producerii vorbirii la o activare 
fonologică atât a cuvântului țintă din 
limba actuală folosită în comunicare cât și 
a cuvântului pereche din cealaltă limbă 
cunoscută de vorbitor lucru ce duce la 
menținerea ambelor forme în memoria 
individului. (Lorenzen & Murray, 2008) 

Modelul morfologic evidențiază faptul că 
atât în cazul personalelor bilingve cât și în 
cazul persoanelor care vorbesc o singură 
limbă modul de apariție al înrudirilor 
lexicale este unul asemănător. Acest 
model susține faptul că materialul verbal 
este stocat în același loc chiar dacă acesta 
aparține sau nu aceleași limbi. (Lorenzen 
& Murray, 2008) 

Diferite investigații cu privire la înrudirile 
lexicale la persoanele bilingve care 
prezint[ afazie afazice au scos la iveală 
faptul că aceste înrudiri influențează în 
mod pozitiv procesul de reținere al 
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cuvintelor precum și acuratețea, 
rapiditatea celor citite. (Lorenzen & 
Murray, 2008) 

Cercetătorii au încercat să determine, prin 
studierea rolului proceselor cognitive, 
factorii care determină activarea selectivă 
a unei anumite limbii în momentul 
vorbirii în funcție de contextul la care este 
expus individul. (Lorenzen & Murray, 
2008) 

Principalele teorii formulate au atribuit 
această abilitate proprietăților funcțiilor 
executive și anume aceea de a  activa și 
inhiba, în mod selectiv, anumite 
comportamente. 

Cercetările lui Paradis realizate în 2004 au 
scos la iveală faptul că activarea oricărei 
proprietăți lingvistice specifice unei 
anumite limbi (cuvinte, modul de 
realizare al construcției sintactice, modul 
de pronunțare a numitor foneme)  duce la 
inhibarea automată în cadrul celeilalte 
limbi cunoscute de către individ.  Această 
abilitate de a inhiba și de a activa limba 
folosită în funcție de necesitatea 
contextului nu este o abilitate determinată 
de  capacitățile lingvistice ale persoanei. 
De asemenea, cu cât este mai activată o 
anumită componentă verbală din 
memoria persoanei, riscul ca aceasta să fie 
uitată este unul din ce în ce mai scăzut. 
(Lorenzen & Murray, 2008) 

Din perspectivă neurologică, afazia poate 
fi definită drept o tulburare de limbaj 
dobândită care are la bază un  substrat de 
natură  neurologică.  

Prin termenul de „dobândită” putem 
exprima faptul că aceasta tulburare de 
limbaj apare la persoanele care deja au 
dobândit limbajul în urma unei leziuni la 
nivel cerebral ceea ce exclude posibilitatea 

apariției unei afazii de natură congenitală. 
(Hallowell, 2022) 

Persoanele care prezintă afazie suferă 
pierderi la nivelul abilităților lingvistice 
aceștia păstrând în mod tipic diferite 
abilități lingvistice și comunicaționale dar 
întâmpină dificultăți în accesarea și 
folosirea acestor abilități. (Edwards, 2005) 

Printre cauzele ce duc la apariția afaziei 
putem aminti accidentele vasculare 
cerebrale care sunt cele mai comune 
cauze, traumatismele craniene, tumorile 
craniene, complicații apărute în urma 
unor intervenții chirurgicale asupra 
țesutului cerebral, infecții precum și 
probleme de natură metabolică. (Hațegan, 
2016) (Hallowell, 2022) 

În ceea ce privește modul de manifestare 
al acestei tulburări de limbaj, afazia 
afectează atât funcția expresivă cât și 
receptivă a limbajului. (Hallowell, 2022) 

Tulburările la nivelul abilităților de 
receptare a limbajului pot fi tulburări de 
receptare a limbajului oral ce se 
caracterizează prin tulburări de procesare 
auditivă, tulburări de percepție auditivă 
până la imposibilitatea integrării auditive, 
tulburări de receptare a limbajului scris și 
tulburări de comprehensiune a limbajului 
semnelor. (Hallowell, 2022) (Hațegan, 
2016) 

La nivelul abilităților expresive ale 
limbajului tulburările apărute pot fi 
clasificate în tulburări în ceea ce privește 
exprimarea orală precum și în exprimarea 
verbală scrisă.  

În timp ce afazia expresivă este specifică 
persoanelor care prezintă mai multe 
dificultăți în exprimarea propriilor 
gânduri și mai puține în înțelegerea celor 
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din jur, afazia receptivă este specifică 
persoanelor ce  pot să-și exprime gândurile 
dar nu pot înțelege cele transmise de 
persoanele din jurul. (Hallowell, 2022) 

Un aspect important ce trebuie luat în 
considerare în definirea  afaziei este că 
aceasta este o tulburare de limbaj și nu o 
tulburare de vorbire datorită discursului 
atipic specific persoanelor afazice.  Este de 
menționat faptul că tulburările specifice 
persoanelor afazice nu au o etiologie 
motorie care afectează  integritatea 
aparatului fonoarticulator ce este implicat  

în producerea limbajului deși tulburările 
motorii generalizate, praxice pot apărea la 
persoanele afazice. (Hațegan, 2016) 
(Hallowell, 2022) 

În timp ce abordarea de natură 
neuropsihologică-cognitivă se bazează pe 
modele ce explică modul în care sunt 
organizate informațiile în reprezentări la 
nivel mental dar și pe stadiile și tipurile de 
procesări prin care este trecută informația, 
abordarea psiholingvistică este o 
subcomponentă a neurolingvisticii 
cognitive și  focusează pe modul în care 
sunt organizate informațiile de natură 
lingvistică la nivel mental dar și pe stadiile 
pe care le are de parcurs informația 
lingvistică precum și tipurile de procesări 
pe care aceasta le suportă.  

Prin intermediul bateriei de evaluare a 
afaziei PALPA creată de către Kay, Lesser 
și Coltheart se poate desprinde un model 
psiholingvistic ce joacă un rol în  
explicarea procesului de comprehensiune 
și de producere a limbajului precum și a 
anumitor factori care contribuie și mențin  
apariția acestor procese. (Hallowell, 2022) 

Percepția lexicală realizată pe cale auditivă 
începe cu primirea unui input de natură 

auditivă de la un semnal verbal care trece 
în primă instanță printr-o analiză de 
natură auditiv-fonologică după care este 
transmis lexiconului fonologic fiind 
preluat de sistemul semantic. Numirea 
orală a unui obiect începe cu perceperea 
vizuală a obiectului, procesarea stimulilor 
vizuali prin intermediul abilităților de 
recogniție vizuală  și raportarea celor 
percepute la sistemul semantic al 
persoanei după care se formulează 
cuvântul asociat reprezentării vizuale prin 
intermediul outputului de natură 
fonologică care este filtrat de un alt output 
de natură lexicală și fonologică în cele din 
urmă ajungându-se  la producerea vorbirii 
propriu-zise. (Hallowell, 2022) 

 
Fig 1. Modelul psiholingvistic al procesării 

limbajului. Preluat și adaptat după 
Mohammad Haghighi. (Hallowell, 2022) 

În ceea ce privește implicațiile în cazul 
afaziei, din moment ce persoana care 
prezintă afazie dau dovadă tulburări în 
receptarea limbajului oral și anume în  
procesarea auditivă a stimulului, în 
integrarea auditivă a acestuia aceasta nu se 
mai poate facilita transferul informației pe 
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traseul tipic ceea ce duce la tulburări în 
integrarea sa la nivel semantic. (Hayden, 
2022) (Hallowell, 2022) 

Metode de evaluare  
Modalitățile de evaluare aplicate  
persoanelor care prezintă afazie în context 
multilingv vor fi diferite față de cele 
folosite  la persoanele care vorbesc o 
singură limbă.  Metodele de evaluare 
tradiționale necesită o revizuire și 
adaptare în funcție de dinamica fiecărui 
caz. (Lorenzen & Murray, 2008) 

În primul rând, nu se poate pleca de la 
asumpția că abilitățile lingvistice specifice 
fiecărei  limbi au fost la același nivel în 
perioada ce precedă instalarea afaziei. 
(Lorenzen & Murray, 2008) 

În al doilea rând, persoanele implicate în 
realizarea procesului de evaluare trebuie 
să țină cont de faptul că diferențele între 
limbi și gradele de corectitudine cu care 
acestea sunt folosite s-au instalat cu 
precădere în urma unor deficite la nivel 
cerebral. Anumite persoane pot avea 
dificultăți în utilizarea celei de-a doua 
limbi chiar dacă acestea nu au suferit vreo 
leziune cerebrală. (Lorenzen & Murray, 
2008) 

Pentru a obține o evaluare obiectivă și 
globală trebuie să se ia în considerare în 
primul rând cauzele instalării afaziei.  

În cazul persoanelor care vorbesc o 
singură limbă și care prezintă  afazie în 
urma unui accident vascular cerebral 
aflându-se în cadrul primei faze care 
poartă denumirea de faza acută, este 
necesară evaluarea abilităților și a nevoilor 
comunicaționale de bază. Pe parcursul 
fazei acute când abilitățile lingvistice 
încep să se stabilizeze, va avea loc 

realizarea unei noi evaluări într-o manieră 
comprehensivă. (Lorenzen & Murray, 
2008) 

În cazul persoanelor bilingve care prezintă 
afazie, în cadrul evaluării trebuie luată în 
considerare examinarea a diferite arii 
corticale pentru a identifica probleme 
lingvistice specifice asociate  precum și 
aspecte culturale care pot afecta 
integritatea evaluării deci și a intervenției. 
(Lorenzen & Murray, 2008) 

Primul pas ce trebuie urmat  este acela de 
a aduna informații ce țin de istoricul 
personal al pacientului,  cu precădere a 
istoricului  lingvistic.   

Prin prisma abordării lingvistice, literatura 
arată faptul că scalele de autoevaluare, 
interviurile, chestionarele sunt 
instrumente utile ce pot fi folosite în 
stabilirea istoricului lingvistic. (Lorenzen 
& Murray, 2008) 

Un bun exemplu de chestionar ce 
evaluează abilitățile lingvistice a fost 
realizat de Muñoz și colaboratorii în 1999 
acesta incluzând întrebări despre modul în 
care limbajul a fost achiziționat, istoricul 
educațional, limba care este folosită în 
mod curent de către persoană. 

 De asemenea, în 2007, Marian, 
Blumenfeld, și  Kaushanskaya  au construit 
instrumentul „Chestionarul pentru 
evaluarea experienței lingvistice și a 
nivelului de competență ”(Language 
Experience and Proficiency Questionnaire 
(LEAP-Q)).  Acest chestionar acoperă arii 
precum istoria achiziției limbajului, 
contextul în care a fost achiziționat, modul 
în care este utilizat limbajul, preferințe în 
ceea ce privește utilizarea acestuia, nivelul 
de competență a persoanei într-o anumită 
limbă, (Lorenzen & Murray, 2008) 
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Sintetizând, este esențial pentru 
evaluatori să realizeze o evaluare a 
abilităților lingvistice ale persoanei în 
perioada ce precedă  apariția pierderilor 
pentru a putea stabili severitatea 
pierderilor înregistrate de persoană după  
debutul afaziei. (Lorenzen & Murray, 
2008). 

După colectarea datelor amnezice este 
necesară evaluarea temeinică a abilităților 
lingvistice ale persoanei în cadrul tuturor 
limbilor vorbite prin intermediul unor 
teste special concepute. Acest aspect este 
unul important deoarece pacientul poate 
nu este conștient ce limbă i-a fost mult 
mai afectată, evitând să folosească o 
anumită limbă deoarece o consideră ca 
fiind  mult mai afectată , încercând să 
folosească limba pe care acesta o consideră 
mai puțin deteliorată.  (Lorenzen & 
Murray, 2008) (Kay, Lesser, & Coltheart, 
1996) 

Această evaluare nu doar că oferă o 
imagine de ansamblu asupra punctelor 
forte și punctelor slabe ale persoanei ci 
scoate la iveală și anumite deficite 
lingvistice care sunt detectabile doar la 
nivelul unei structurii lingvistice datorită 
diferențelor interstructurale dintre limbile 
vorbite de către persoană.  

Cea mai folosită probă de evaluare la 
persoanele afazice bilingve este „Testul 
pentru Afazia bilingvă” (Bilingual Aphasia 
Test—BAT), realizat de către Paradis & 
Libben în 1987. Prin intermediul acestui 
test, evaluatorul nu își propune să facă o 
clasificare a tipului de afazie pe care 
persoana l-a dobândit ci să măsoare 
abilitățile lingvistice ale persoanei în 
limbile cunoscute de către aceasta prin 
intermediul unui singur context lingual în 
cadrul unei singure limbi.  Acest test poate 

identifica ce abilități și structuri lingvistice 
au fost afectate pentru fiecare limbă. 
(Lorenzen & Murray, 2008) (Ansaldoa, 
Marcottea, Schererc, & Raboyeaua, 2008) 

Această probă de evaluare  are în 
componența sa și un chestionar detaliat ce 
poate fi folosit în realizarea anamnezei 
precum și  probe specifice ce evaluează 
gradul de afectare al abilităților de 
traducere, de folosire al celor două limbi 
precum și interferențele dintre cele două 
limbi.  

Evaluarea se poate realiza și prin 
intermediul unui program rulat de către 
calculator care evaluează peste 100 de 
limbi și realizează comparații la nivelul 
acestora. (Lorenzen & Murray, 2008) 

Un aspect ce trebuie luat în considerare 
este faptul că BAT nu reprezintă un simplu 
test ce a fost tradus din limba engleză, 
fiecare dintre testele ce sunt incluse în 
structura acestuia fiind  concepute ținând 
cont de caracteristicile structurale și 
culturale ale limbii supuse evaluării. 
(Lorenzen & Murray, 2008) 

În ceea ce privește abordarea 
psiholingvistică în evaluarea abilităților de 
procesare a limbajului în cazul 
persoanelor care prezintă afazie putem 
aminti instrumentul „Evaluarea 
psiholingvistică a abilităților de procesare 
a limbajului în afazie” (PALPA- 
Psycholinguistic Assessments of Language 
Processing in Aphasia) realizat de către 
Janice Kay, Max Coltheart și Ruth Lesser în 
anul 1992. (Kay, Lesser, & Coltheart, 1996) 

Acest program a fost conceput pentru a 
diagnostica tulburările la nivelul 
abilităților persoanei de a procesa limbajul 
în urma unei leziuni craniene.  
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 Abordarea folosită în interpretarea 
rezultatelor este una psiholingvistică ce 
vizează recunoașterea, înțelegerea și 
producerea limbajului oral și scris. 
Conceptul de bază al acestui program este 
acela că sistemul lingvistic mental este 
organizat sub forma unor module separate 
ce se ocupă cu procesarea limbajului care 
au fost afectate în urma leziunilor. Prin 
intermediul programului PALPA se 
dorește crearea unei imagini de ansamblu 
asupra integrității acestor module și să 
depisteze  în cadrul căror module 
persoana afazică înregistrează cele mai  
grave tulburări precum și cele care par să 
funcționeze cel mai aproape de normal. 
(Kay, Lesser, & Coltheart, 1996) 

Bateria de teste PALPA nu este concepută 
pentru a fi administrată în totalitate unui 
individ. Evaluatorul formulează anumite 
ipoteze cu privire la principalele aspecte ce 
ar trebui evaluate la individul afazic după 
care preia anumite sarcini din cadrul 
bateriei pentru a-și crea o imagine 
obiectivă asupra deficitelor prezente. 
(Kay, Lesser, & Coltheart, 1996). 

În urma aplicării acestei metode de 
evaluare, cel ce va realiza intervenția poate 
stabili dacă planul de intervenție trebuie 
să se bazeze pe restaurarea, reorganizarea 
sau compensarea proceselor cognitive 
alterate în urma leziunilor. Testele PALPA 
nu indică ce fel de tratament ar trebui 
folosit de către terapeut ci oferă acestuia o 
imagine de ansamblu asupra sistemelor 
implicate în procesarea limbajului, a 
gradului de afectare și a 
subcomponentelor acestora ce prezintă 
deficite majore. (Kay, Lesser, & Coltheart, 
1996) 

Bateria de teste PALPA este compusă din 
60 de sarcini care sunt concepute să 

evalueze componentele implicate în 
procesul de producere și de receptare al 
limbajului. Deși numărul de sarcini este 
unul ridicat, acestea nu reușesc să acopere 
toate ariile limbajului. Spre exemplu, prin 
intermediul acestei baterii de teste nu se 
poate evalua capacitatea de a alcătuii 
propoziții. (Kay, Lesser, & Coltheart, 1996) 

Fiecare sarcină este construită în așa fel 
încât una sau mai multe variabile de 
natură psiholingvistică să poată fi 
măsurate concomitent cu alte variabile 
adiacente. Sarcinile își propun evaluarea 
unei variabile targhet și declanșarea într-o 
manieră subliminală a altor variabile care 
pot fi înrudite cu variabila targhet. (Kay, 
Lesser, & Coltheart, 1996) 

Bateria de teste PALPA este împărțită în 
patru secțiuni care sunt explicate în mod 
individual în cadrul unui manual specific 
ce conține informații despre modul de 
aplicare, sarcinile specifice precum și 
modalitățile de cotare. Cele patru secțiuni 
sunt: (1) Procesarea auditivă; (2) Pronunția 
și citirea; (3) Evaluarea nivelului semantic 
prin intermediul imaginilor, cuvintelor; 
(4) Procesarea propozițiilor. (Kay, Lesser, 
& Coltheart, 1996) 

În ceea ce privește modul de administrare 
al sarcinilor, sarcinile similare nu trebuie 
să se afle într-o succesiune conexă 
deoarece poate fi afectată  acuratețea 
rezultatelor.  

În ceea ce privește modalitatea de scorare 
aceasta este una duală. Examinatorul 
poate cuantifica numărul de erori și să îl 
raporteze la etaloane pentru a încadra 
persoana într-o anumită categorie 
nosologică, realizând o evaluare 
cantitativă sau poate examina natura 
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erorilor și să realizeze o evaluare calitativă. 
(Kay, Lesser, & Coltheart, 1996) 

Tipuri de intervenții 
Cercetătorii în domeniul afaziei care aderă 
la o abordare psiholingvistică își îndreaptă 
atenția pe arii  specifice implicate în 
procesarea limbajului și anume: percepția 
lexicală, înțelegerea sintagmelor, 
abilitățile de numire deoarece din punct 
de vedere neurolingvistic, afazia poate fi 
văzută drept o tulburare la nivelul 
proceselor implicate în realizarea 
sarcinilor de natură lingvistică. Aceștia 
încearcă în cadrul procesului de evaluare 
să determine gradul de afectare  al 
strategiilor de procesare. (Baker, Croot, 
McLeod, & Paul, 2001) 

Când persoanele bilingve prezintă o 
afecțiune la nivelul encefalului care poate 
duce la afectarea ariilor implicate în 
producerea și receptarea limbajului și 
anume la apariția unei afazii, aceștia pot 
pierde abilitatea de a folosii toate limbile 
pe care le cunoșteau deja și dau dovadă de 
același tip de afazie în toate limbile 
cunoscute. 

 Pe de altă parte, literatura de specialitate 
descrie și anumite cazuri de afazie unde a 
fost afectată doar o singură limbă 
cunoscută de către individ. Pornind de la 
cele explicate mai sus, cercetători precum 
Paradis propun intervenții unde se 
lucrează recuperarea celor două limbi în 
paralel în timp ce Pitres propune 
intervenția și recuperarea unei singure 
limbi, acesta susținând faptul că 
persoanele au tendința de a recupera mai 
ușor limba mai familiară la care sunt 
expuși într-o mai mare măsură.  

De asemenea, Pitres mai susținea și faptul 
că recuperarea limbajului se poate realiza 

doar în cazul în care leziunile nu au distrus 
centrii nervoși implicați în producerea și 
receptarea limbajului ci doar a fost 
inhibată activitatea lor prin intermediul 
unor leziuni. (Lorenzen & Murray, 2008) 

În ceea ce privește pattern-urile de 
recuperare, acestea pot fi distincte față de 
cele întâlnite la persoanele care și-au 
însușit o singură limbă. (Lorenzen & 
Murray, 2008) 

Procesul de evaluare și de intervenție în 
cazul persoanelor care prezintă afazie ar 
trebui să țină seama de cele trei faze 
specifice afaziei: (1) faza acută care 
durează în general 4 săptămâni de la 
debut; (2) faza leziunii, care durează de la  
câteva săptămâni până la 4-5 luni post 
debut; (3) faza târzie care începe la câteva 
luni după debut și continuă pe parcursul 
întregii vieți a pacientului. (Fabbro, 2001) 
(Lorenzen & Murray, 2008) 

În cadrul fazei acute, persoana poate 
experimenta schimbări substanțiale la 
nivelul ambelor limbi și diferențe 
semnificative în ceea ce privește dinamica 
celor  două limbi.  

În urma unui studiu realizat de Fabbro 
care a examinat 20 de persoane cu 
lateraritate dreapta ce vorbeau mai mult 
de o limbă (Italiană-Friulană) s-a 
descoperit faptul că aproximativ 65% 
dintre participanții la studiu au dat dovadă 
de o recuperare în paralel a celor două 
limbi, 20% au manifestat tulburări mai 
pregnante în cadrul celei de-a doua limbi, 
limba asimilată ulterior și 15% au dat 
dovadă de tulburări mai pregnante în 
cazul primei limbi asimilate. (Lorenzen & 
Murray, 2008) (Fabbro, 2001) 

Într-un alt studiu realizat de Fabbro prin 
care compara modul de  recuperare a  20 
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de persoane cu lateralitate dreapta 
bilingve  care au prezentat afazie, 
participanții achiziționând și cea de-a 
doua limbă în jurul vârstei de 5-7 ani, s-a 
descoperit faptul că datorită achiziționării 
timpurii a L2 nici una dintre următoarele 
variabile nu reprezintă un factor de 
predicție în procesul de recuperare: (a) 
nivelul la care este achiziționat limbajul 
(limba maternă sau limbă achiziționată); 
(b) tipul de leziune sau locul producerii 
acesteia; (c) tipurile de medii în care au 
fost folosite limbile achiziționate; (d) tipul 
afaziei; (e) modul în care cele două limbi 
au fost achiziționate. (Lorenzen & Murray, 
2008) 

Persoanele bilingve care prezintă afazie au 
câteva deficite primare în ceea ce privește 
realizarea procesului de traducere și 
anume: inabilitatea de a realiza 
traducerea; traducerea realizată în mod 
spontan, traducerea fără implicarea 
comprehensiunii. Dificultățile în ceea ce 
privește traducerea pot afecta ambele 
limbi compromițând traducerea din L1 în 
L2 sau din L2 în L1. (Lorenzen & Murray, 
2008) 

Analizând din punct de vedere 
psiholingvistic abilitatea de a realiza o 
traducere, aceasta este un proces de 
natură cognitivă care are implicați ce 
depășesc abilitățile persoanei de a vorbi 
sau de a înțelege două limbi. Abilitatea de 
a realiza o traducere din cadrul unei limbi 
în alta este realizată în mod normal prin 
prisma controlului voluntar dacă persoana 
prezintă o tulburare, aceasta petrecându-
se în mod spontan dacă persoana prezintă 
o dezvoltare tipică. (Lorenzen & Murray, 
2008) 

Cu privire la strategiile de recuperarea 
folosite cu persoanelor bilingve care 

prezintă afazie, acestea sunt diferite față 
de cele folosite la persoanele care vorbesc 
o singură limbă. Cercetătorii au examinat 
modul în care se poate realiza intervenția 
în ceea ce privește latura sintactică, 
semantică, citit/scrisul pe când celelalte 
laturi ale limbajului  precum latura 
fonetico-fonologic și cea pragmatică nu 
prezintă suficiente dovezi empirice cu 
privire la eficacitatea  anumitor  tehnici 
unice ce pot fi folosite în recuperare. 
(Lorenzen & Murray, 2008) 

Literatura de specialitate nu este încă 
destul de dezvoltată în ceea ce privește 
intervenția în cazul persoanelor bilingve 
care prezintă de afazie. Sunt puține studii 
care să prezinte pacienți care prezintă 
afazie în context multilingv atât în 
perioada  precedentă intervenției cât și în 
perioada ce succedă intervenția. 
(Ansaldoa, Marcottea, Schererc, & 
Raboyeaua, 2008) 

Principala întrebare care a apărut cu 
privire la  procesul de intervenție este dacă 
aceasta ar trebui să se concentreze pe  
reabilitarea unei singure limbi sau pe 
ambele limbi.  Deși nu există un răspuns 
bine definit, dovezile empirice arată faptul 
că se merge pe excluderea uneia dintre 
limbi. Plecând de la această ipoteză și 
anume că doar o singură limbă ar trebui să 
fie recuperată, au apărut întrebări cu 
privire la criteriile folosite în selectarea 
limbii respective și anume: (1) tratarea 
limbii care este folosită cel mai frecvent de 
către persoană; (2) tratarea limbii care este 
folosită în mediul de proveniență al 
persoanei; (3) tratarea limbii care este 
afectată într-o mai mare măsură; (4) 
tratarea limbii care este afectată într-o mai 
mică măsură; (5) tratarea limbii care 
prezintă o însemnătate emoțională mai 
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ridicată pentru pacient. Printre factorii 
decisivi în alegerea limbii care să fie tratată 
în mod primordial se află și decizia 
aparținătorilor persoanei ce prezintă 
afazie. (Ansaldoa, Marcottea, Schererc, & 
Raboyeaua, 2008) 

Pe de altă parte diferite studii scot în 
evidență faptul că alegerea unei singure 
limbi în terapie nu este cea mai potrivită 
decizie deoarece se poate inhiba procesul 
de recuperare globală a limbilor și se poate 
întârzia procesul de recuperare al tuturor 
limbilor vorbite de către persoana afazică. 
(Ansaldoa, Marcottea, Schererc, & 
Raboyeaua, 2008) 

Plecând de la asumpția că sistemul 
lingvistic în cazul persoanelor ce vorbesc 
mai multe limbi  nu este separat în două 
sisteme lingvistice, câte unul pentru 
fiecare limbă însușită de către persoană, 
care coexistă, ci este o integrare complexă 
a două limbi în cadrul unui singur sistem 
lingvistic terapia în cazul persoanelor ce 
vorbesc mai multe limbi  ar trebui 
abordată într-un context multilingvistic. 
(Ansaldoa, Marcottea, Schererc, & 
Raboyeaua, 2008) 

Unii autori consideră nepotrivită această 
abordare unilaterală subliniind  că 
intervenția în cadrul unei singure limbi 
este ca și cum o persoană ce vorbește o 
singură limbă ar fi forțată în cadrul 
procesului de recuperare să își inhibe și să 
nu folosească abilitățile lingvistice ce au 
rămas intacte în urma apariției afaziei ca 
să poată să lucreze la cele ce au fost 
afectate. (Ansaldoa, Marcottea, Schererc, 
& Raboyeaua, 2008) 

Un studiu de caz care susține acest tip de 
abordare și anume abordarea în paralel a 
celor două limbi este cazul lui EL, un 

bărbat în vârstă de 56 de ani care vorbea 
limba engleză și limba spaniolă și a suferit 
o leziune subcorticală. În urma acestei 
leziuni, EL a dobândit o tulburare afazică 
care consta în dificultăți în numirea 
obiectelor atât în cadrul limbajului scris 
cât și citit. În urma evaluării  s-a descoperit 
faptul că abilitatea de a traduce dintr-o 
limbă în alta a fost mai puțin afectată față 
de abilitatea de a numi. Traducerea 
cuvintelor în engleză era mai bine 
dezvoltată decât numirea categoriei din 
care face parte substantivul în timp ce 
traducerea în limba spaniolă era mai bine 
dezvoltată în ceea ce privește categoria 
verbelor. Rezultatele acestui studiu de caz 
au demonstrat utilitatea abilităților de 
traducere ca și metodă de folosit în cadrul 
terapiei. (Ansaldoa, Marcottea, Schererc, 
& Raboyeaua, 2008). 

Concluzii 
În concluzie, abordările psiholingvistice în 
ceea ce privește dezvoltarea limbajului își 
doresc să explice modul în care individul 
procesează vorbirea, limbajul, la nivel 
cognitiv sau psihologic și își doresc  să 
formuleze ipoteze despre anumite procese 
psihologice sau componente ale acestora  
care sunt afectate și determină apariția 
acestor tulburări de limbaj.  

Abordarea psiholingvistică  în ceea ce 
privește afazia la persoanele bilingve  este 
o abordare dinamică care subliniază 
necesitatea abordării multidimensionale a 
tulburărilor din sfera limbajului și anume 
abordarea de natură medicală, abordarea 
de natură lingvistică precum și abordarea 
de natură psiholingvistică.  

Dacă acest deficit este privit dintr-o 
manieră transdisciplinară, evaluarea poate 
fi una complexă ce se poate efectua pe mai 
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multe paliere,  realizând o  investigație cu 
caracter  global  asupra  punctelor  forte, 
slabe ale persoanei evaluate.  

Ținând  cont  de  indicațiile  literaturii  de 
specialitate prezentate mai sus, evaluarea 
integrității anatomice în cazul persoanelor 
ce  cunosc  mai  multe  limbi  și  prezintă  
afazie este un prim pas necesar ce trebuie 
realizat  în  momentul  apariției  unei 
tulburări dar  aceasta nu  trebuie  să  fie  și 
singurul.  Perspectiva  medicală  ne  poate 
oferii  informații  despre  modul  cum  a 
apărut  o  leziune,  care  sunt  cauzele  ei  și 
cum  aceasta  a  dus  la  apariția  unor 
manifestări  care  influențează  buna 
funcționare a celorlalte sisteme integrative 
folosite de către persoane în viața de zi cu 
zi.  

Evaluarea din punct de vedere lingvistic ne 
poate  aduce  în  prim  plan  care  sunt 
principalele deficite de natură  lingvistică 
înregistrate  de  către  persoană  în  urma 
deteriorării    anumitor  țesuturi  cerebrale 
sau centrii nervoși implicați în producerea 
și receptarea limbajului.  

Evaluarea  din  punct  de  vedere 
psiholingvistic ne  aduce informații utilele 
despre  procesele  cognitive  ce  sunt 
implicate  în  structurarea  limbajului, 
despre modul  în care anumite  leziuni au 
interferat  cu  buna  funcționare  a  acestor 
metode și ne ajută în stabilirea viitoarelor 
direcții  de  intervenție  și  anume  dacă 
aceste  procese  trebuie  reabilitate  sau  au 
nevoie de compensații. 

Prin prisma unei evaluării realizate pe cele 
trei paliere menționate mai  sus  se poate 
pune  la  punct  un  plan  de  intervenție 
complex  care  să  țină  cont  de  toate 
particularitățile  individuale  ale persoanei 
ce  cunoaște mai multe  limbi  și  prezintă 

afazie.  Literatura  de  specialitate  susține 
necesitatea  definirii  acestor  concepte 
cheie din perspective multiple pentru a se 
ajunge la o mai bună înțelegere a acestora 
și  la  o  intervenție  bine  structurată, 
centrată  pe  nevoile  apărute  în  cazul 
fiecărei persoane. 
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Consiliere și educație parentală pentru familiile copiilor cu dizabilități 
Parent counselling and parental education for families with disabled children 

Oana PREDA 1 

Abstract 

Parent counselling and parental education for families with disabled children. Generally, parental counseling 
and parental education is meant to develop parents’ potential to apply education methods in a personalized 
fashion in order to foster the social adaptation of children with disabilities as well as their school adaptation. 
For instance, as part of parental counselling, the speech-therapist is attentive for elaborate and propose on 
interactive guidance and on intervention techniques that allow them to observe parent-child interaction in 
various contexts where verbal communication is stimulated. Through such guidance, it is hoped that parents 
will develop their corrective-formative educational competences. Many researchers advocate for the 
establishment of the interactive guidance and the personalized programs for parental counselling and 
parental education, based on the “integrative ecological approach”. 

Keywords: parental counselling, parental education, interactive guidance, integrative 
ecological approach. 

Introducere 
Dimensiuni ale educației  parentale 
Educația parentală și formarea parentală a 
preocupat și îi preocupă în continuare pe 
numeroși cercetători și practicieni din 
domeniul științelor educației, psihologiei, 
asistenței sociale și sociologiei.  

Educația parentală rezidă în structurarea 
unui ansamblu de practici psiho-sociale 
familiale adresate copiilor, puse în lucru 
de către părinți și de către intervenienții 
sociali, în contextul mediului familial. 
Unele intervenții vizează părinții 
(“formare parenatală”), iar altele sunt 
adresate  copiilor (intervenție educativă de 
ajutor sau de supleanță, de înlocuire a 
grupului familial). Expresia “educație 
parentală” (“parent education”) este 
similară cu “formarea parentală” (Lahaye 
și colaboratorii, 1999). 

Educația parentală are ca obiective 
dezvoltarea potențialului educativ al 
părinților “vulnerabili”, aflați în situații de 
risc, precum și ameliorarea atitudinilor și 

practicilor educative cu scopul de a 
favoriza adaptarea școlară și socială a 
copiilor lor.  

În opinia lui Boutin și Durning (1999, p. 9-
10) se pot distinge șase domenii ale 
educației familiale: 

1. studierea proceselor educative puse în 
lucru de părinți sau de persoanele care 
le țin locul, în direcția educării copiilor 
și adolescenților; 

2. relațiile dintre diferite instanțe care 
participă la educarea copiilor: familii și 
creșe, familii și școli, familii și centre de 
readaptare etc.;    

3. formarea părinților și optimizarea 
intervențiilor destinate familiilor 
pentru a le ajuta în exercitarea 
funcțiilor lor educative; 

4. formarea intervenienților pentru  a 
coopera cu familiile, în sensul de a le 
ajuta sau chiar de a le suplini în cadrul 
internatelor sau serviciilor de 
plasament familial;  
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5. intervențiile care vizează supleanța 
familială sunt  puse  în lucru  în cadrul 
unor familii adoptive, centre de primire 
a copiilor, a unor internate etc. 

6. analiza politicilor sociale de protecție și 
de sprijin a familiilor pentru ca acestea 
să își poată îndeplini funcțiile 
educative destinate propriilor copii. 

Educația parentală sau formarea parentală 
rezidă într-o tentativă formală de creștere 
a conștiinței părinților și de utilizare a 
aptitudinilor parentale. În general, în 
formarea parentală se include orice 
acțiune educativă de sensibilizare, de 
învățare, de antrenament sau de elucidare 
privind valorile, atitudinile și practicile 
parentale ale educației.  

Necesitatea dezvoltării și aplicării 
modelelor de intervenție socio-educativă 
destinate familiilor “vulnerabile”, “de risc”, 
se impune din ce în ce mai mult în 
numeroase țări, experiența din țările 
occidentale fiind difuzată și în țările 
central- și est-europene, cu scopul 
prevenirii eșecului școlar și a dificultăților 
de integrare socială.  

Familiile “vulnerabile”, “de risc”, sunt cele 
care au una sau mai multe dintre 
următoarele caracteristici: provin din 
medii socio-economice defavorizate, 
sărace; aparțin adesea unor minorități 
etnoculturale care trăiesc în cartiere 
defavorizate; familii cu numeroși copii; au  
unul sau mai mulți copii în dificultate (cu 
dizabilități, cu ADHD, agresivi etc.); au o 
viață familuială dificilă (conflicte 
conjugale, monoparentalitate, șomaj 
cronic, delincvență, toxicomanie). 
Numărul unor astfel de familii nu 
încetează să crească în numeroase țări, 
ceea ce a impus luarea unor măsuri de 
asistență socială, de susținere educativă 

timpurie sau psihoterapeutică (Sheehan și 
colaboratorii, 1999). 

Stimularea interacțiunilor pozitive timpurii 
dintre părinți și copilul  cu dizabilități 
Rolul logopezilor în stimularea 
interacțiunilor verbale/comunicative dintre 
mame și copiii cu tulburări de vorbire și de 
comunicare 
În terapia tulburărilor de vorbire și de 
comunicare prin implicarea părinților,   
logopezii se bazează pe o ghidare 
interactivă și modalități de inervenție care 
permit observarea și analiza 
interacțiunilor în diferite situații, 
urmărindu-se stimularea competențelor 
educative corectiv-formative (Oberson, 
2003, p. 30-31).  

Unii cercetătorii (Bignasca și Rezzonico, 
2010; Da Silva și Rhamati, 2010; Salazar 
Orrvig și De Weck, 2010) au studiat modul 
în care funcționează interacțiunile dintre 
mame și copiii cu tulburări de vorbire 
/comunicare, diferite modalități de 
interacțiune fiind posibil de a fi transpuse 
în cadrul logopedic. De exemplu, au fost 
observate și analizate caracteristicile 
generale ale interacțiunilor precum: 
lungimea dialogurilor; respectarea 
rândului pentru luarea cuvântului, pentru  
a interveni în conversație; relațiile între 
verbal și nonverbal; tipul  intervențiilor 
verbale; pertinența reacțiilor verbale sau 
nonverbale. 

Unii cercetători (Salazar Orvig și 
colaboratorii, 2007, p. 25-50; De Weck și 
Salazar Orvig, 2010, p. 12-13) au detaliat 
caracteristicile generale ale interacțiunilor 
dintre mame și copiii cu tulburări de 
limbaj/comunicare, subliniind necesitatea 
ca în cadrul educației parentale logopezii 
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să intervină pentru a optimiza aceste 
interacțiuni.  

Mamele ale căror copii au tulburări de 
limbaj/comunicare sunt ghidate de 
logoped pentru a realiza o lungime optimă 
a dialogului cu copilul, în funcție de 
activitatea verbală și scopurile 
interacțiunii. De exemplu, în activitatea de 
lectură a unei cărți cu imagini, fără text, un 
dialog mai lung poate fi mărturia unei 
povestiri mai detaliate și/sau a tentativei 
mamei de a-l implica pe copil într-o co-
construcție narativă. 

În funcție de tipul și scopul interacțiunilor, 
acestea pot să se realizeze numai verbal, 
numai non-verbal sau  în modalități mixte 
când locutorii utilizează în același timp 
conduite vebale și nonvebale. Logopezii 
atenționează mamele asupra faptului că 
relațiile  dintre verbal și nonverbal trebuie 
analizate cu grijă, deoarece gesturile sau 
acțiunile pot fi redundante în raport cu 
verbalul, pot să le completeze sau să le 
substituie, or să fie total independente. 

Logopezii învață mamele că intervențiile 
lor verbale pot consta într-o aserțiune, o 
întrebare, o cerință sau un răspuns, iar 
copiii pot să aibă reacții cu diferite grade 
de adecvare sau să nu declanșeze nici un 
răspuns.  

De asemenea, logopezii analizează 
ajutoarele adaptate (lingvistice sau 
centrate pe sarcină) ale mamelor date în 
interacțiunile verbale sau non-verbale și 
reacțiile copiilor la diferite tipuri de 
ajutoare. Ajutoarele lingvistice date 
copiilor constau în reformulări, cerințe de 
clarificare, cerințe de denumire și 
propuneri de denumire, propuneri și 
cerințe de definire etc.  Ajutoarele verbale 
centrate pe sarcină contribuie la 

înțelegerea cerințelor sarcinii și la reușită 
(Bignasca și Rezzonico, 2010, p. 33). Cele 
două tipuri de ajutoare adaptate pot 
coexista (de exemplu în sarcinile de 
povestiri după imagini).  

Ajutoarele adaptate vizează zona proximei 
dezvoltări. Astfel, pentru a fi eficace 
ajutoarele adaptate trebuie să se situeze la 
un nivel intermediar între ceea ce copilul 
poate realiza singur și ceea ce poate să 
realizeze cu ajutorul adultului. 

Analizând ajutoarele verbale adaptate ale 
mamelor și reacțiile copiilor într-o 
activitate de povestire după cărți cu 
imagini fără text, Bignasca și Rezzonico 
(2010, p. 34-36) au remarcat patru 
conduite principale ale mamelor: ghidare; 
conduite reflexive; reacții în raport cu 
producțiile verbale ale copiilor și reglarea 
activității. 

Conuitele de tip ghidare rezidă, de 
exemplu, în intervențiile mamelor pentru 
a incita copilul să participle la povestire. Se 
apelează la: întrebări factuale (ce elemente 
din pagină trebuie reținute), întrebări 
anticipatoare (ce urmează în paginile 
următoare), instrucțiuni (informații sau 
directive inerente pentru derularea 
activității), cererea de explicații (cu 
caracter nondescriptiv, de tipul “de ce?”), 
precum și incitări pentru relansarea 
activității.   

Pentru a facilita povestirea după imagini, 
mamele pot furniza copilului  un model 
prin redarea explicită a raționamentului 
lor (conduită reflexivă) în relație cu 
activitatea derulată. Aceasta permite într-
un mod specific propunerea de explicații 
relative la o interpretare eronată a 
copilului, formularea cerințelor de 
aprobare în raport cu interpretările date 
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de copil, furnizarea de comentarii la 
întrebările care anticipează ceea ce 
urmează sau revenirea la evenimente 
anterioare ale povestirii. 

Reacțiile mamei la comportamentele 
verbale sau/și non-verbale ale copilului au 
ca scop să se evalueze, să se accpte sau să 
se refuze propunerile acestuia, 
furnizându-i un feedback. De asemenea, 
mamele pot controla derularea activității 
prin verbalizări sau gesturi care reglează 
activitatea în derulare. În general mamele 
caută să activizeze copilul pentru 
desăvârșirea producției narative 
(povestirii, istorioarei). 

În general părinții, sub coordonarea 
logopezilor, selecționează diferite 
priorități în intervențiile lor educative – 
corective și formative - asupra copiilor cu 
tulburări de limbaj și comunicare, pentru 
reușita diverselor  activități care implică 
limbajul verbal (De Weck, 2001, p. 369). 
Astfel, s-a evidențiat o utilizare mai redusă 
a unor indici care captează insuficient 
atenția, adaptarea unui stil mai direct, o 
formă de discurs verbal mai simplu, sau 
utilizarea variabilă a reformulărilor în 
funcție de gradul de inteligibilitate a 
enunțurilor copilului. 

Dimensiuni ale stilurilor educative și 
domeniile de intervenție psihosocială  
O mare parte a analizelor care au vizat 
stilurile educative și efectele unor 
programe de educație parentală arată că 
eficacitatea lor a fost minimă datorită 
faptului că stilurile și comportamentele 
educative ale părinților s-au modificat în 
foarte mică măsură (Bronfenbrenner, 
1979).  

Sheintuch și Lewin (1981) au repartizat 
dimensiunile stilurilor educative 

(controlul, autonomia, comunicarea și 
exprimarea sentimentelor) pe o axă 
bipolară, mergând de la practicile 
educative familiale cele mai favorabile la 
cele mai puțin favorabile dezvoltării 
copiilor (Tabelul I). 

Tabelul I. Stilurile educative familiale 
(după Sheintuch și Lewin (1981) 

Polul negativ ( - ) Polul pozitiv ( + ) 
Control 

Imperativ-normativ 
(autoritate, reglare, 
norme, pedepsele 
sunt impuse făra 
explicații sau 
negocieri); 

Imperativ-normativ 
(autoritate, reglare, 
norme, pedepsele sunt 
impuse făra explicații 
sau negocieri); 

Autonomie 
I se lasă copilului 
puțină autonomie 

I se lasă copilului  
multă autonomie 

Comunicare 
restrânsă, implicită. 
- limbaj puțin 
elaborat, vocabular 
imprecis. 

- adecvată, 
diferențiată, explicită ; 
 -limbaj elaborat, 
vocabular precis. 

Exprimarea sentimentelor: 
Emoții negative, 
afecte, răceală 
afectivă 

Emoții pozitive, 
căldură afectivă 

În opinia lui Pourtois și Kellerhals (1984), 
toate variabilele distale (socio-culturale și 
socio-economice), precum și variabilele 
proximale (interacțiunile părinți-copii, 
practicile și atitudinile educative) au 
multiple repercusiuni asupra 
comportamentului copiilor. De exemplu, 
copiii care au părinți ce manifestă un stil 
autoritar sau un stil permisiv devin mai 
dependenți, mai agresivi, mai puțin 
prietenoși cu semenii lor, au o stimă de 
sine scăzută și puțină încredre în ei. 

În funcție de metodologia abordată și de 
eficacitate, Goodson și Hess (citați de F. 
Peterander și colaboratorii, 1999), au 
regrupat diverse tipuri de interveții din 
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domeniul educației parentale în trei mari 
tipuri de  programe: 

1. Programe de informare prin: scrisori, 
comunicări telefonice, internet, 
buletine informative, articole, 
înregistrări video, documente 
audiovizuale, conferințe, întâlniri 
individuale sau în grup părinți-
educatori, vizite în instituțiile unde 
sunt copiii etc. 

2. Programe de discuții în grup, animate 
de specialiști, schimburi ale 
experiențelor, metodelor, studii de caz 
etc.; 

3. Programe de formare în cadrul cărora 
se acționează pentru ca părinții să își 
dezvolte abilitățile educative sau să 
dobândească abilități noi. 

O cercetare-acțiune interesantă a fost 
realizată de Pithon, Terrisse (1995, p. 127-
145) în două instituții specializate din 
regiunea Montpellier (Franța), constând 
într-un program de formare destinat 
mamelor aflate în situații de risc în 
privința creșterii și educării copiilor. În 
cadrul proiectului s-a conceput un 
program de educație parentală și o 
metodologie de evaluare formativă, 
asistată de calculator, care permitea:  

− Dezvoltarea capacităților 
metacognitive, a reglatorilor personali 
ai conduitelor umane, pornind de la 
exerciții bazate pe  criterii de auto-
evaluare; 

− Întărirea învățarii și confruntarea 
regulată cu hetero-evaluarea realizată 
de profesioniști (confruntare socio-
cognitivă), mai ales când existau 
divergențe între protagoniști în 
aprecieri și evaluări, în vederea 
elaborării contractelor de de formare 
individualizate. Această confruntare 

permitea să se degaje, la fiecare 
întâlnire, punctele forte și punctele 
incerte, să se clarifice, iar la sfârșit să se 
degaje punctele slabe care pot face 
obiectul unor forme specifice de 
învățare, cu ajutorul unor metode și 
mijloace adecvate. Aceste contracte 
asigurau o urmărire personalizată a 
achizițiilor realizate de mame.  

Propunerea unui program de formare în 
grup, ale cărui teme erau determinate de 
datele și concluzile  reieșite din aceste 
bilanțuri. 

Scopul cercetării-acțiune  a fost de a ajuta 
tinerele mame aflate în situații de risc în a-
și actualiza și optimiza atitudinile și 
practicile educative. S-a urmărit 
dezvoltarea competențelor educative 
printr-un program de educație parentală, 
căruia cercetătorii citați doreau să-i 
evalueze eficacitatea.   

Abordarea ecologică integrativă a consilierii 
și educației parentale 
Pithon și Terrise (1996, p. 131) subliniază 
necesitatea trecerii de la un model centrat 
numai pe copil la un model al cooperării 
cu familia și comunitatea, pe baza unei 
perspective ecologice. Ecologia familială 
are ca funcție analiza interacțiunilor 
dintre copil și părinți (endosistem), ținând 
seama de microsistemul familial și de 
interrelațiile din ecosistem (mezo, exo și 
macrosisteme).  

În aplicarea acestui model s-a pornit de la 
definirea intervenției timpurii ca un 
ansamblu de măsuri medicale, 
pedagogice, psihologice și sociale care 
vizează susținerea copilului în cursul 
primilor ani de viață, în dezvoltarea bio-
psihică și în achiziționarea abilităților 
sociale.  
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Numeroși cercetători, psihologi, 
psihopedagogi și asistenți sociali pledează 
pentru elaborarea unor programe bazate 
pe  “abordarea ecologică integrativă” a 
educației parentale și a intervențiilor 
personalizate în cazul copiilor cu C.E.S. 
(Brofendbrenner, 1993, p. 3-40; Speck, 
1999, p. 181-188). 

Taxonomia, bazată pe o concepție 
ecologică integrativă se referă la diferitele 
medii educative și la interrelațiile dintre 
ele, analizându-se următoarele 
componente: microsistem, endosistem, 
mezosistem și exosistem (Brofenbrenner, 
1979, 1993). 

Microsistemul  este compus din diferitele 
locuri  (clase, ateliere, centre de 
reeducare) în care copiii sunt în 
interacțiune cu educatorii, cu formatorii 
lor sau cu terapeuții; aceștia, în cadrul 
ședințelor colective, se pot afla în 
interacțiune directă unii cu alții. 

Endosistemul este reprezentat de relațiile, 
de interacțiunile și comunicarea dintre 
actorii microsistemului. De exemplu, 
întâlnirile dintre educatori, terapeuți și 
alți intervenienți sunt fie informale fie 
formale, echipa asumându-și 
responsabilitatea concretă a acțiunilor 
educative și terapeutice destinate 
acelorași copii. 

Mezositemul este reprezentat de relațiile 
formale sau formalizate, care se stabilesc 
între persoanele participante la diferite 
medii de viață ale copiilor. De exemplu, 
întâlnirile și relațiile dintre intervenienți și 
părinții copilului asupra căruia se 
intervine. Mezosistemul cuprinde familia 
extinsă, rudele, prietenii, vecinii, colegii, 
educatoarele, diverși specialiști în 
reabilitare/recuperare. Mezosistemul 

reprezintă o sursă importantă de sprijun 
formal și informal pentru familie și copilul 
cu dizabilități. Tipurile și calitatea 
serviciilor medicale, educative, de 
protecție socială etc. disponibile pentru 
părinții copiilor cu dizabilități 
influențează mult modul în care aceștia se 
adaptează nevoilor copiilor și modul în 
care se implică în educarea și reabilitarea 
copiilor.  

Exosistemul este reprezentat de 
structurile sociale apropiate care 
influențează mezosistemul. De exemplu: 
a) instituția ca atare (creșă, grădiniță, 
școală, spital, centru de 
reabilitare/recuperare etc.) cu regulile 
specifice de funcționare; b) o asociație 
constituită din părinții copiilor cu 
deficiențe, cu regulile specifice de 
funcționare. De asemenea, în exosistem 
includem și mass-media, care poate 
influența în sens pozitiv reprezentările 
sociale, atitudinile și conduita diferitelor 
persoane valide și a unor instituții ale 
statului față de copiii cu dizabilități și 
familiile acestora. 

Intervenția timpurie, bazată pe o abordare 
ecologică și integrativă, a vizat copiii cu 
întârzieri în dezvoltare, cu dezvoltare 
atipică și pe cei aflați în situații de risc 
(Speck, 1996). O importanță deosebită se 
acordă, mai întâi, orientării intervenției 
timpurii spre un model al “cooperării cu 
părinții” (Sheehan și colaboratorii, 1999).. 

În contextul intervenției timpurii, familia 
și grupul profesioniștilor au fost 
concepute ca sisteme parțiale relativ 
autonome, respectiv “mezosisteme”. S-a 
pornit de la necesitatea de a se considera 
activitatea profesioniștilor într-un raport 
de dependență cu sistemul familial , iar 
autonomia fiecărui sistem parțial s-a 
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considerat ca fiind esențială, chiar dacă nu 
este decât relativă. 

Mulți cercetători și-au concentrat atenția 
asupra a două teme principale: a) cum se 
percepe fiecare sistem în interiorul 
mezosistemului; b) cum îl percepe fiecare 
sistem parțial pe celălalt (Speck, 1999, p. 
182-190). 

Scopul cercetărilor a fost de a obține 
indicații asupra următoarelor aspecte: 

− cum se derulează, în mod global, 
intervenția timpurie? 

− care sunt procesele interacționale 
pozitive și negative în cadrul 
intervenției timpurii? 

− care sunt aspectele intervenției 
profesionale ce trebuie ameliorate în 
vederea unei mai mari eficacități 
pentru dezvoltarea copilului?  

Pentru a găsi răspunsul la aceste întrebări, 
s-au realizat două investigații: una vizând  
specialiștii și una vizând părinții copiilor 
cu întârziere în dezvoltare sau cu situații 
de risc. 

În prima investigație, pentru a se evidenția 
opiniile specialiștilor cu privire la  
intervenția timpurie s-a aplicat un 
chestionar unui număr de 440 de persoane 
între protagoniști din cadrul a 114 centre 
de intervenție timpurie din landul Bavaria. 
Rezultatele cele mai importante din 
perspectiva unei abordări ecologice a 
intervenției timpurii le sintetizăm mai jos.  

− Necesitatea unui model de intervenție 
interdisciplinară a fost în mod expres 
confirmată. Au fost evidențiate 
problemele, deficitele și dezideratele 
din acest domeniu. În medie, pentru un 
centru existau 11 grupe profesionale 
diferite.  

− Climatul între colegi, atmosfera și 
conduita de lucru are o importanță 
particulară  pentru fiecare membru al 
echipei și pentru eficiența activităților 
desfășurate. S-a remarcat necesitatea 
unei optimizări a structurii 
organizaționale. 

− A fost confirmată importanța 
“serviciilor  itinerante”, în pofida unor 
divergețe între diverse grupuri 
profesionale și diverse centre de 
intervenție timpurie;  

− Persoana care este responsabilă cu 
managerierea instituției joacă un rol 
important în domeniul calității 
gestiunii și a coordonării activităților;  

− Munca în echipă, care permite 
schimbul de informații și de criterii de 
evaluare între diferiții specialiști 
primește o importanță funcțională 
similară cu cea a muncii fiecărui 
membru al echipei. 

− Organizarea  sistematică a reuniunilor 
echipei joacă un rol incontestabil în 
sporirea calități și eficienței muncii 
specialiștilor.  

Rezultatele acestei investigații arată că 
intervenția timpurie nu se poate concepe 
numai ca o stimulare a dezvoltării 
copilului, prin acțiuni direcționate de 
specialiști doar asupra acestuia. Trebuie să 
se ia în seamă faptul că eficacitatea 
pedagogico-terapeutică a intervenției 
timpurii depinde de o rețea de variabile 
interne, structurale și individuale, precum 
și de influențele mediului familial și de 
interacțiunile dintre aceste variabile.  

Al doilea studiu a vizat evidențierea 
opiniilor părinților asupra intervenției 
timpurii, derulându-se în aceeași perioadă 
de timp cu prima investigație și după 
aceeași metodologie. S-a pornit de la 
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faptul că  specialiștii consideră că munca 
cu părinții este deosebit de importantă, ei 
afirmând că 25 % din timpul lor de muncă 
este destinat consilierii părinților, deoarce 
contribuția acestora în reușita acțiunilor 
de intervenție timpurie asupra copilului 
lor este esențială. Au fost identificate două 
tipuri de acțiuni în direcția consilierii 
părinților: a) o formă indirectă, pe 
parcursul intervenției asupra copilului; b) 
o formă directă, prin convorbirile 
individuale, consultațiile și dezbaterile în 
grup. 

Au fost chestionați 1099 părinți, 
cercetătorii dorind să afle opinia acestora 
despre ceea ce experții numesc “munca cu 
părinții” și dacă există, realmente, un 
parteneriat, o complementaritate a 
acțiunilor pentru dezvoltarea copilului. În 
opinia cercetătorilor, gradul ridicat de 
acord între părinți și specialiști permite să 
se presupună că există o practică bazată pe 
principiul director al cooperării deschise 
cu părinții, în sensul unei “construcții 
ameliorate a realității” (Speck, 1999, p. 
189).  

Din investigațiile realizate de Speck (1999, 
p. 181-190) privind intervenția timpurie 
rezultă că cercetările referitoare la 
modalitățile de sporire a eficienței acesteia  
trebuie să vizeze două teme importante: 

− analiza unor microprocese precum 
diferitele condiții și variabile care 
acționează asupra dezvoltării 
individuale, cu scopul de a se 
perfecționa abordarea pedagogico-
terapeutică; 

− analiza raporturilor dintre diferitele 
sisteme parțiale, aflate însă în 
interrelație - deși fiecare are obiective 
specifice - precum și analiza 
responsabilităților și competențelor. Se 
pornește de la premisa că acestea nu se 

pot realiza decât prin colaborare cu alte 
sisteme implicate în cadrul sarcinii 
comune, aceea de stimulare și 
activizare a potențialului psihic real al 
copilului cu cerințe educative speciale 
datorate unor deficiențe sau întârzieri 
în dezvoltare.  

Valoarea particulară a acestei abordări 
ecologice a intervenției timpurii rezidă în 
faptul că este rezultatul unor cercetări-
acțiune, foarte apropiate de viața familială 
cotidiană și de practica bazată pe munca 
în echipă multidisciplinară, care lucrează 
în parteneriat cu părinții copiilor, pe baza 
unor programe pedagogico-terapeutice 
personalizate, în raport cu particularitățile 
și trebuințele copilului cu o anumită 
dizabilitate sau cu întârziere în dezvoltare. 

Cerințe privind integrarea copiilor cu 
C.E.S. în grădinițele de masă 

Irwin, Lero și Brophy (2000, p. 45-46) 
consideră ca absolut necesară participarea 
activă a părinților la elaborarea 
programelor educative personalizate, 
respectiv la elaborarea unui plan 
individualizat de dezvoltare a copilului 
lor, propunându-se orare de consiliere 
flexibile, servicii de transport, activități de 
recuperare/reabilitare în cadrul grădiniței 
și la domiciliul familiei.  

Este necesar un climat adecvat pentru ca 
părinții să își exprime cu argumente 
punctul lor de vedere asupra abilităților și 
dizabilităților propriului copil, precum și 
asupra trebuințelor specifice ale acestuia. 
Cunoașterea intimă a copilului și relația 
lor privilegiată cu acesta pot ajuta 
educatoarele și pe ceilalți intervenienți în 
utilizarea eficiența a timpului, a resurselor 
și abilităților recuperatorii, concretizate în 
programul educativ individualizat.  

S-a constatat că părinții care își înțeleg 
rolul  educațional și contribuția necesară 
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pentru atingerea obiectivelor educative și 
corective privind copiii cu diferite 
dizabilități sunt capabili să pună pe primul 
plan aceste obiective în contextul vieții lor 
familiale (Alfred, Briem, Black, 1998, p. 34-
35). De aici rezultă necesitatea consilierii 
părinților precum și cuprinderea lor în 
echipa de intervenție timpurie, ca actori 
importanți pentru reușita procesului de 
reabilitare a copiilor cu cerințe educative 
speciale.  

Cercetările au evidențiat și necesitatea ca 
în contextul grădiniței integratoare, 
precum și în alte contexte, să se încurajeze 
interacțiunile dintre familiile copiilor cu 
dezvoltare tipică și familiile copiilor cu 
dizabilități, cu scopul diminuării sau 
eliminării sentimentului de alienare a 
părinților (Irwin, Lero, Brophy, 2000, p. 
67-70).  

Serviciile puse la dispoziția părinților 
copiilor cu cerințe educative speciale 
trebuie să fie personalizate. Astfel, de 
exemplu, în consilierea în părinților, 
precum și în demersurile procesului de 
reabilitare/recuperare a copiilor cu 
dizabilități, se ține seama de următoarele: 
natura, gradul, complexitatea și dinamica 
dizabilității copilului; măsura în care 
dizabilitatea este vizibilă; starea de 
sănătate a părinților și a altor membri ai 
familiei; calitatea relațiilor intrafamiliale; 
distribuirea rolurilor între membri 
familiei; experiența părinților privind 
rezolvarea situațiilor de criză psihică; 
mecanismele de coping puse în lucru de 
părinți; resursele financiare ale familiei; 
valorile, regulile și miturile familiei; 
izolarea sau deschiderea părinților în 
raport cu diferite rude, cu anumite familii 
care au copii cu dizabilități sau copii valizi; 
gradul de cooperare cu instituțiile abilitate 
pentru acordarea sprijinului 

psihopedagogic, psihosocial și economic 
(Perrez și colaboratorii, 1990, p. 34-40). 

Numeroși părinți consideră că pentru o 
mai bună calitate educațională a 
grădinițelor integratoare, cu scopul 
asigurării dezvoltării fizice și psihice a 
fiecărui copil valid sau cu dizabilități, 
aceste instituții trebuie să beneficieze de 
ajutoare suplimentare în ceea ce privește 
formarea/perfecționarea profesională, de 
personal suplimentar, inclusiv din diferite 
domenii recuperatorii (psihomotor, 
cognitiv, terapia limbajului etc.) și de 
resurse materiale specifice activităților de 
compensare, reabilitare și recuperare. 
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Apraxia și tulburarea de spectru autist-TSA 
Apraxia and  autism spectrum disorder ASD 

Carolina BODEA-HAȚEGAN1 

Abstract 

This article, Apraxia and autism spectrum disorder focuses on detailing apraxia symptomatology with the 
main elements of this pathology. In the first part of the article terminology is approached, distinguishing 
between apraxia and dyspraxia. In the second part of the article the main symptomatology apraxia features 
are discussed and afterward they are put in relation with the ASD. In order to be able to identify the best way 
to approach apraxia in ASD context three research questions are raised: In what degree does the combination 
between ASD and apraxia slow down speech and language development? Which are the most frequent speech 
and language difficulties and causes which lead to the association of ASD with apraxia? Which are the most 
efficient intervention programs in the context of ASD associated with apraxia? To these three research 
questions answers are found by a deep and thorough theoretical investigation of the main studies and research 
in this field, results being discussed from the point of view of the way speech and language therapy field in 
Romania can approach apraxia in ASD context. 

Keywords: apraxia, dyspraxia, ASD, motor speech disorders, phonological disorders

Introducere 
Apraxia este o tulburarea s sunetelor 
vorbirii cauzată de disfuncții cerebrale 
care împiedică activarea coordonată  a 
musculaturii aparatului fono-articulator, 
în vederea pronunției secvențiate a 
sunetelor la nivel de cuvânt și a cuvintelor 
la nivel de sintagmă, propoziție, frază. 

Termeni sinonimici pentru apraxie sunt:  

1. Apraxia verbală (verbal apraxia), 
2. Apraxia vorbirii (speech apraxia), 
3. Apraxie dobândită (acquired speech 

apraxia/adult apraxia of speech), 
4. Apraxia vorbirii la copil (childhood 

apraxia of speech), 
5. Apraxie progresivă (progressive apraxia 

of speech), 
6. Dispraxie verbală de dezvoltare 

(developmental verbal dyspraxia -un 
termen utilizat cu precădere în spațiul 
european de Royal College os Speech 
and Language Therapists 

În anul 2007, ASHA introduce termenul de 
apraxie verbală, referindu-se prin acesta, 
nu numai la tulburarea motorie, ci la 
deficitul în planificarea și organizarea 
output-ului motor, în absența reflexelor 
motorii patologice sau a deficitelor 
neuromusculare. Se delimitează două 
direcții de abordare: 

− direcția focalizată pe apraxia la copil, 
apraxia congenitală; 

− direcția focalizată pe apraxia dobândită 
(asociată cu diferite contexte 
patologice neurologice, afazie, 
dizartrie). În fapt, prima utilizare a 
termenului apraxie, datată din anul 
1968, Darley apud Strand Duffy, Clark, 
Josephs, 2014) plasează apraxia în 
contextul mai larg al afaziei, Darley, 
conturând o categorie diagnostică în 
care tulburarea articulatorie nu era 
explicată de un deficit de natură 
fonologică și nici unul de natură 
motorie, mai precis de o debilitate 
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musculară de la nivelul aparatului 
fono-articulator. 

Pentru a delimita aspectele comune și 
diferențiatoare ale terminologiei din 
domeniu aducem în prim plan date din 
recomandările și documentele oficiale ale 

Royal College of Speech and Language 
Therapists-RCSLT, (2009) și American 
Speech, Language and Hearing 
Association-ASHA, (2007). În tabelul de 
mai jos sunt condensate informațiile și 
direcțiile paradigmatice subsumate 
terminologiei utilizate.

Tabel 1. Distincția terminologică-apraxie/dispraxie și direcțiile paradigmatice subsumate 
US (ASHA) Posibile interpretări UK 

(RCSLT) 
Posibile interpretări 

Apraxia Chiar dacă afectarea limbajului 
este severă, aceasta nu este 
totală, în toate cazurile, ceea ce 
înseamnă că nu există 
argumente pentru menținerea 
acestui termen. 

Dispraxia Prefixul dis- se utilizează și în 
delimitarea altor deficite. 

Vorbirii Implică faptul că tulburarea este 
localizată mai ales la nivel 
articulator și prozodic. 

Verbală Tulburarea nu presupune 
afectarea doar a abilităților 
articulatorii și a componentelor 
suprasegmentale, ci  are 
implicații și în sfera limbajului 
și comunicării. 

La copil/La 
adult 

Indică momentul de acțiune al 
factorului etiologic. Ceea ce 
înseamnă că apraxia poate fi 
prezentă atât ca tabloul 
diagnostic unic, cât și ca 
element comorbid unei alte 
tulburări, se poate identifica atât 
la copil, cât și la adult. 

De 
dezvoltare 

Se insistă asupra caracterului 
congenital al tulburării. 
Acest termen poate să conducă 
la înțelegerea eronată a faptului 
că odată cu creștere și 
dezvoltarea, semnele 
apraxice/dispraxice pot să 
dispară. 

  

Deși abordările sunt contrastive, realitatea 
noțională este una dificil de abordat și 
suportă multiple nuanțări. Având un 
impact mai mare, literatura și practica 
americană pare să fie mai des citată, ceea 
ce înseamnă că utilizarea termenului de 
apraxie se realizează pe o scară din ce mai 
largă. 

Apraxia presupune o manifestare variată, 
gradul de severitate al simptomatologiei 
poate fi diferit de la un caz la altul, atât în 
termeni de severitate, cât și în termeni de 
manifestare.  

Astfel, tabloul simptomatologic în 
contextul apraxiei poate fi caracterizat 
prin: 

− distorsiunea sunetelor, mai ales a 
vocalelor (copilul prezintă dificultăți 
articulatorii, depune efort în 
identificarea locului de articulare a 
sunetelor, pare că se străduiește să 
mobilizeze musculatura linguală în a 
poziționa limba corespunzător 
mecanismului articulator necesar de 
implementat, în vederea obținerii 
anumitor sunete specifice limbii 
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vorbite, apar dificultăți și în a repeta 
anumite cuvinte sau anumite 
structuri); 

− tulburările articulatorii sunt 
inconsistente (copilul poate pronunța 
eronat anumite cuvinte/sunete, în 
anumite contexte, ca mai apoi aceleași 
cuvinte/sunete să le poată articula 
corect. Cuvintele sunt pronunțate de 
fiecare dată diferit. Inconsistența 
articulatorie este greu de gestionat în 
relație cu părintele, care așteaptă ca 
odată emise anumite sunete să poată fi 
articulate corect de copil, în mod 
constant.); 

− încercări repetate în articularea 
cuvintelor (copilul încearcă de câte ori, 
pare că își caută să găsească forma 
corectă a cuvântului, articularea 
reflectă neîndemânare în articulare, 
apar omisiuni de silabe și sunete, 
cuvintele mai lungi și complexe 
fonologic ridică mai multe dificultăți 
articulatorii); 

− tulburări de ritm, accent (tulburările 
componentei suprasegmentale a 
limbajului sunt prezente în contextul 
apraxiei, copilul are tendința de a folosi 
un pattern articulator monoton, fără 
inflexiuni prozodice, silabele sunt 
accentuate egal, pauzele sunt 
distribuite necorespunzător la nivelul 
curbei intonatorii, apare tendința de a 
segmenta cuvintele, trecerea de la un 
sunet la celălalt se realizează cu 
dificultate). 

Pe baza datelor condensate de ASHA și 
Apraxia Kids sunt delimitate următoarele 
10 elemente definitorii ale apraxiei 
(https://www.teamchatterboxes.com/cha
racteristics-of-childhood-apraxia-of-
speech/ ): 

1. Pronunția vocalelor și consoanelor, iar 
erorile înregistrate în pronunție sunt la 
rândul lor inconsistente. 

2. Pauze sau prelungiri în procesul de 
coarticulare a sunetelor la nivel de 
silabă sau a silabelor la nivel de cuvânt. 

3. Tulburări de ritm a vorbirii. 
4. Erori inconsistente în repetarea 

cuvintelor, de exemplu pronunță „pod” 
în loc de „pot”, sau „po” în loc de „pod”, 
de fiecare data când i se cere să repete 
un anumit cuvânt țintă, pronunța 
poate varia, la fel și erorile în 
pronunție. 

5. Omisiunea consoanei inițiale „aină” în 
loc de „haină” (ceea ce indică dificultăți 
de inițiere a procesului de articulare). 

6. Pronunția distorsionată a vocalelor, de 
exemplu pronunță „a” sau „o” 
monoftongat în diftongul „oa”, „pote” 
sau „pate” în loc de „poate”. 

7. Depune efort în a identifica poziția 
articulatorie corectă (în cee ace 
privește poziția limbii, a buzelor, 
maxilarului inferior) în situația 
articulării anumitor sunete sau cuvinte. 

8. Limbajul receptiv este mult mai bine 
dezvoltat decât limbajul expresiv. 

9. Utilizează o serie de semne, gesturi, 
mișcări non-verbale, pe care le 
inventează, în vederea comunicării cu 
cei din jur. 

10. Atunci când vorbirea este reflectată 
(reproduce model articulator dat) 
nivelul inteligibilității pronunției este 
mult mai crescut, decât în vorbire 
autonomă, independent, deși este de 
subliniat efortul articulator pe care îl 
depune, chiar dacă reproduce vorbire 
după model. 

Tierney et al. (2015) au arătat în studiul 
condus că 63.6% dintre copii diagnosticați 

https://www.teamchatterboxes.com/characteristics-of-childhood-apraxia-of-speech/
https://www.teamchatterboxes.com/characteristics-of-childhood-apraxia-of-speech/
https://www.teamchatterboxes.com/characteristics-of-childhood-apraxia-of-speech/
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cu TSA prezentau ulterior și apraxie 
verbală, 36.8% dintre cei care inițial erau 
diagnosticați cu apraxie, ulterior 
îndeplineau criteriile diagnostice pentru 
TSA,  23.3% dintre cei testați nu prezentau 
nici TSA, nici apraxie, în timp ce 23.3% 
dintre cei cuprinși în studiu prezentau 
ambele diagnostice, atât TSA, cât și 
apraxie. Acest studiu s-a bazat pe 
instrumentul de evaluare CASD-Checklist 
for Autism Spectrum Disorder (Mayes, 
2012) și a urmărit pe de o parte să 
surprindă valoare diagnostică a CASD în 
contextul în care apar comorbidități, iar pe 
de altă parte frecvența asocierii 
diagnosticului de TSA cu cel de apraxie. 

Pornind de la acest studiu, precum și de la 
multe situații concrete pe care le-am 
întâlnit în practica clinică, se conturează 
întrebările de cercetare: 

− în ce măsură asocierea diagnosticului 
de TSA, cu cel de apraxie încetinește 
procesul de achiziție a limbajului? 

− care sunt cele mai frecvente tulburări 
de limbaj și vorbire în contextul TSA și 
cauze, care conduc spre asocierea 
acestui diagnostic cu cel de apraxie 
verbală? 

− care sunt cele mai eficiente soluții de 
intervenție atunci când în contextul 
TSA se poate diagnostica și apraxia 
verbală? 

În ce măsură asocierea diagnosticului de 
TSA, cu cel de apraxie încetinește procesul 
de achiziție a limbajului? 

Având în vedere faptul că există 
tulburările fonologice sunt prezente atât 
în contextul apraxiei, cât și a tulburării de 
spectru autist, gradul de severitate al 
manifestării pare a fi mai crescut atunci 
când ambele diagnostice sunt prezente. 

Prin urmare, se poate concluziona faptul 
că în TSA apraxia nu numai că încetinește 
dezvoltarea limbajului, ci chiar o 
blochează. Oricum, având în vedere faptul 
că pe lângă aspectul de coordonare și 
planificare motorie, limbajul și 
comunicarea presupune și aspectul social, 
lipsa limbajului sau nedezvoltarea 
limbajului în contextul TSA este dificil de 
investigat, iar rezultatele pot fi biasate. 

Ceea ce se delimitează cu acuratețe este 
faptul că multe dintre tablourile de 
tulburări fonologice se asociază cu 
apraxie, iar în multe cazuri de TSA (două 
treimi dintre cazuri), tulburările 
fonologice sunt pe fond apraxic. 

Putem astfel spune că: 

−  apraxia asociată cu TSA 
configurează un tablou sever de 
tulburare a sunetelor vorbirii, 

−  limbajului debutează cu mai mare 
întârziere atunci când apraxia se 
asociază cu TSA, 

−  ritmul și prozodia vorbirii copiilor 
cu TSA care prezintă și apraxie sunt 
distinctive, iar tulburările la nivelul 
suprasegmental al vorbirii se 
corectează cu mai mare dificultate. 

Care sunt cele mai frecvente manifestări ale 
tulburării de limbaj și vorbire în contextul 
TSA și cauze, care conduc spre asocierea 
acestui diagnostic cu cel de apraxie 
verbală? 

Tulburarea sunetelor vorbirii cu debut 
tardiv al limbajului sunt elementele 
specifice de bază în contextul în care se 
asociază apraxia cu tulburarea de spectru 
autist. Prin urmare, nivelul receptiv al 
limbajului este mult mai bun decât nivelul 
expresiv. Există, de asemenea, un deficit 
semnificativ de planificare motorie care se 



RRTTLC 2022 
 

 
97 

materializează prin încercări de rostire a 
cuvintelor, dar aceste încercări rămân 
nematerializate. Uneori copilul 
conștientizează abilitatea deficitară de 
planificare motorie și subliniază 
imposibilitatea articulatorie cu care se 
confruntă. Prin urmare, copilul care 
prezintă TSA și apraxie se confruntă cu un 
nivel scăzut al abilităților de imitare, 
pentru acești copii este dificilă mobilizarea 
aparatului fono-articulator (Wolk, 
Edwards & Brennan, 2016). 

Sunt prezente și „cuvintele fantomă (ghost 
words)”, acestea sunt acele cuvinte pe care 
copilul le rostește o dată sau de 2, 3 ori, 
după care dispar. Aceste cuvinte cresc 
nivelul de frustrare al 
părintelui/aparținătorului care trăiește cu 
speranța de a le mai auzi și care depune 
mult efort pentru a-l motiva pe copil în a 
le reproduce. 

De asemenea, în contextul apraxiei 
asociate cu TSA se poate nota un deficit 
semnificativ pe toate palierele procesului 
respirator: 

− volumul respirator este scăzut, în multe 
dintre situații copiii ajung să își 
utilizeze și aerul rezidual, cee ce atrage 
deficite la nivel prozodic al limbajului, 
fiind prezente blocajele, poticnirile 
articulatorii și curbele intonaționale 
nepotrivite. De asemenea, volumul 
respirator scăzut concură și la 
realizarea dificilă a fonației, ceea ce 
înseamnă că vocea este șoptită sau cel 
mult stinsă. 

− capacitatea de prelungire a expirului 
este foarte redusă. Acest aspect este 
dependent de coordionarea musculară 
eficientă, dar și de volumul respirator 
angajat în executarea caestei mișcări. 
Dezvoltarea acestei abilități se va 

constitui într-un obiectiv de bază în 
procesul terapeutic, producerea de 
limbaj fiind dependentă de această 
capacitate de prelungire a expirului. 

− diferențierea inspir-expir este 
deficitară, apare tendința de vorbire pe 
inspir, tendință asociată și cu 
valorificarea necorespunzătoare a 
volumului de aer rezidual. 

− diferențierea respirației orale de cea 
nazală este imprecisă, apar episoade de 
marcantă nazalitate, ceea ce denotă un 
control muscular deficitar și 
inconsistent. 

Asocierea TSA cu apraxia a fost investigată 
din punctul de vedere cerebral structural, 
prin studii bazate pe evaluări cu tehnici de 
imagerie cerebrală (rezonanță magnetică 
cerebrală). Aceste studii au demonstrat o 
diferență semnificativă în ceea ce privește 
structurarea cerebrală la nivelul zonelor 
temporo-frontale, la nivelul ganglionilor 
bazali, a cerebelului, la nivelul nucleului 
caudat, în regiunea temporală superioară 
și la nivelul hipocampului, în contextul 
ASD, față de situația dezvoltării tipice sau 
situația în care este prezentă apraxie doar. 
În context apraxic tulburările structurale 
cerebrale sunt mai puține, localizate mai 
degrabă la nivelul frontal, în cortexul 
motor, fiind explicată astfel prezența 
tulburării de limbaj. Prin urmare, 
investigațiile bazate pe tehnici de imagerie 
cerebrală pot asigura o mai bună și 
elocventă diagnosticare chiar și atunci 
când apraxia se asociază cu TSA (Conti et 
al., 2020).  

Studiul condus de Casalini, Cipriani & 
Santorelli (2022) subliniază, de asemenea, 
că în condițiile în care tulburarea apraxică 
se asociază cu tulburări 
neurodevelopmentale, severitatea 
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tabloului de tulburare expresivă de limbaj 
se asociază cu un grad crescut de 
severitate și pe componenta receptivă de 
limbaj, iar numărul de variații ale copiilor 
polimorfismelor este în 25% dintre cazuri 
mai mare. Prin urmare, diagnosticul 
diferențial și circumscrierea patologică cea 
mai elocventă presupune abordare 
genetică, de imagerie cerebrală, asociată 
cu abordarea logopedică și 
psihopedagogică. Aceste studii subliniază 
și faptul că tabloul tulburării praxice, la fel 
ca și tabloul tulburării de spectru autist, 
atunci când cele două tulburări sunt 
asociate poate să difere semnificativ, 
coexistența tablourilor patologice să 
contureze un profil de dezvoltare cu un 
grad de specificitate crescută. În aceste 
condiții abordarea diagnostică complexă, 
multidimensionată poate fi cea mai 
pertinentă soluție, care să poată oferi și 
direcții concrete de intervenție. 

Direcții de evaluare 
Această întrebare de cercetare  (Care sunt 
cele mai frecvente manifestări ale 
tulburării de limbaj și vorbire în contextul 
TSA și cauze, care conduc spre asocierea 
acestui diagnostic cu cel de apraxie 
verbală?) conduce la delimitarea 
instrumentarului logopedic utilizat în 
etapa de evaluare. 

În limba română nu avem instrumente 
specifice de evaluare pentru  a contura un 
tablou de apraxie, fie că acel tablou de 
apraxie este sau nu asociat cu un tablou de 
TSA. Prin urmare, se pot utiliza:  

− grile/scale de dezvoltare prin care să se 
surprindă deficitul în planul 
coordonării motorii (vezi Scala 
Portage, Scala Integrată de Dezvoltare, 

Chestionar de Screening-repere în 
dezvoltarea limbajului); 

− fișe de caracterizare logopedică 
(utilizăm în practica logopedică fișe de 
caracterizare logopedică analitice, care 
focalizează pe dezvoltarea globală a 
aparatului fonoarticulator și a 
limbajului oral și scris citit, precum și 
fișe de caracterizare logopedică mai 
specifice, cum este fișa de caracterizare 
oro-motorie, care focalizează strict 
asupra modului în care structural și 
funcțional se prezintă aparatul fono-
articulator sub aspect motor, Bodea 
Hațegan, 2016) 

− teste de diagnostic specifice-(aceste 
teste nu se utilizează în practica 
logopedică românească, ele nefiind 
standardizate sau etalonate pe 
populație vorbitoare de limba română).  

În literatura internațională întâlnim teste 
și instrumente de evaluare (Gubiani, 
Pagliarin, & Keske-Soares, 2015). Acestea 
sunt prezentate sintetizat. 

Verbal Motor Production Assessment for 
Children 

Verbal Motor Production Assessment for 
Children (VMPAC) (Hayden & Square, 
1994, 1999)- acesta este un test prin care se 
evaluează integritatea neuro-motorie a 
aparatului fono-articulator. Este 
important de subliniat faptul că nu este un 
test care să vizeze articularea, pronunție, 
ci componentele motorii implicate în actul 
de producere a limbajului. Este un test 
standardizat și etalonat pe populația 
infantilă cu vârste cuprinse în intervalul 3-
12 ani. Acesta poate fi utilizate în diferite 
contexte patologice, așa cum este: 
paralizia cerebrală, tulburarea de spectru 
autist, apraxia, dizartria, afazia etc. 
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Screening Test for Developmental Apraxia 
of Speech-2 (STDAS-2) (Blakely, 2000) 
acesta este un test complex de evaluare, 
care are patru secțiuni, prima secțiune 
presupune stabilirea discrepanței dintre 
dezvoltarea limbajului expresiv și cel 
receptiv, discrepanță care se constituie 
într-un bun indicator pentru un posibil 
tablou de apraxie de dezvoltare. După ce 
se aplică itemii din această secțiune și se 
obține un scor mai mic pentru nivelul 
expresiv al limbajului, comparativ cu 
nivelul receptiv, se trece la aplicarea 
celorlalți itemi din subproba de Prozodie, 
Secvențiere verbală și Articulare. 
Rezultatele crescute la subtestele de 
secvențiere verbală și de articulare conduc 
spre conturarea tabloului de apraxie de 
dezvoltare, la aceste două subdiviziuni ale 
testului copii care prezintă alte tulburări 
de limbaj decât apraxia de dezvoltare sau 
copiii cu dezvoltare tipică a limbajului 
înregistrează scoruri mai scăzute. Se poate 
concluziona faptul că domeniile de 
secvențiere verbală și articularea sunt 
domeniile unde în contextul apraxiei de 
dezvoltare sunt înregistrate semnificative 
deficite, comparativ cu alte tablouri de 
tulburare de limbaj. Testul vizează 
populația infantilă cu vârstă în intervalul 
2-12 ani, acest instrument putând fi aplicat 
în diferite contexte patologice.  

The Apraxia Profile/Checklist 

The Apraxia Profile/Checklist (Hickman, 
1997) – este un test descriptiv, prin care se 
pun în evidență caracteristicile tabloului 
apraxic, în contextul prezenței unui nivel 
scăzut a inteligibilității vorbirii. Acest 
instrument poate fi aplicat în cazul atât a 
copiilor cu dezvoltare tipică a limbajului, 
cât și în contextul diferitelor patologii, așa 
cum este sindromul Down, TSA etc. 

Profilul are două variante, atât pentru 
preșcolari, cât și pentru școlarii mici, 
acesta putând fi utilizat pentru copii cu 
vârsta în intervalul 3-13 ani. 

The Kaufman Speech Praxis Test for 
Children 

The Kaufman Speech Praxis Test for 
Children (1995) este o probă elaborată de 
Nancy Kaufman prin care se evidențiază 
particularitățile praxiilor articulatorii a 
vocalelor, consoanelor și a grupurilor de 
sunete din limba engleză prin evaluarea 
mișcărilor oro-motorii, prin evaluarea 
producțiilor verbale simple, complexe și a 
structurilor verbale spontane. Este un test 
ce se aplică ușor, adresat copiilor cu vârsta 
între 2 și 6 ani. Profilul articulator 
configurat cu ajutorul testului poate fi apoi 
utilizat în vederea proiectării programului 
de intervenție potrivit, bazat pe resurse 
elaborate de aceeași autoare (Kaufman, 
1995, 2016; Kids Speech Center, Norther 
Speech Center). 

Dynamic Evaluation of Motor Speech Skill 
DEMSS 

Dynamic Evaluation of Motor Speech Skill 
DEMSS) (Strand, et al., 2012) a fost 
standardizat pe o populație infantilă de 81 
copii, cu vârsta între 36 și 79 luni, testul 
vizând abilitățile articulatorii sever 
afectate ale copiilor cu tulburare a 
sunetelor vorbirii la nivel global, la nivel 
de acuratețe a mișcărilor, la nivel de 
consistență și prozodie. Se focalizează 
asupra abilităților articulatorii la nivel de 
vocală și consoană, în producții lingvistice 
simple și complexe, valoarea diagnostică a 
acestui instrument putând fi pusă în 
evidență.  
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Oral Speech Mechanism Screening 
Examination (OSMSE) 

Oral Speech Mechanism Screening 
Examination (OSMSE) (St. Loius, 
Ruscello, 1981, 2000) investighează 
funcționalitatea aparatului fono-
articulator la nivel de buze, limbă, 
maxilare, dinți, palat dur, palat moale, 
laringe, faringe, respirație și prin 
intermediul Diadokokinesis. Este un 
instrument de screening ușor de aplicat, 
care poate fi utilizat pe scară largă, pentru 
copii și adulți, de la 3-78 ani.  

The Verbal Dyspraxia Profile (VDP) 

The Verbal Dyspraxia Profile (VDP) (Jelm, 
2001) este un instrument care permite, de 
asemenea monitorizarea funcționalității 
aparatului fonoarticulator prin sarcini 
non-verbale. 

Se poate concluziona faptul că evaluarea 
abilităților motorii se poate realiza pe 
două direcții, prin sarcini non-verbale, 
notându-se funcționalitatea 
componentelor de bază ale aparatului 
fono-articulator și prin sarcini verbale, 
surprinzându-se modul în care 
planificarea și programarea motorie, 
praxiile articulatorii se materializează în 
structuri verbale simple, combinații 
consoană (C)- vocală (V), vocală-vocală, 
coarticulări la nivel de cuvinte 
monosilabice de tipul C-V-C, coarticulări 
la nivel de cuvinte bisilabice după 
structura CV-CV, la nivel de cuvinte 
complexe fonologic și care conțin grupuri 
de sunete și grupuri consonantice (Kent, 
2015). 

Care sunt cele mai eficiente soluții de 
intervenție atunci când în contextul TSA se 
poate diagnostica și apraxia verbală? 

Programul de intervenție în contextul 
apraxiei verbale comorbide cu tabloul de 
TSA este bazat pe antrenarea abilităților 
de mobilizare și coordonare a 
componentelor aparatului fono-
articulator. Prin urmare este un program 
menit să dezvolte abilitățile motorii de 
limbaj. De asemenea, un alt aspect 
important de avut în vedere în procesul de 
recuperare este antrenarea abilităților 
fonologice, atât de producere de sunete, 
coarticularea acestora, diferențierea și 
manipularea lor în vederea producerii de 
structuri lingvistice cu semnificație, în 
context specific de comunicare. 

Dintre programele consacrate în 
abordarea acestui context psihopatologic 
complex și specific menționăm (Morgan, 
Murray, & Liégeois, 2018): 

Nuffield Dyspraxia Programme-3 (NDP-3) 

Programul Nuffield Dyspraxia a fost inițial 
conturat în anul 1985 apoi reorganizat și 
îmbunătățit în vederea abordării stadiale a 
programării și planificării motorii în 
contextul apraxiei. Este un program ce 
vizează dezvoltarea motricității în sarcini 
non-verbale, apoi construirea 
mecanismului articulator la nivel de 
structuri lingvistice cu un grad de 
complexitate crescândă. Se pornește de la 
dezvoltarea abilităților motorii, se 
lucrează apoi sunete izolate, foneme, se 
introduc cuvintele construite pe structura 
CV, CVCV, CVC după care se introduc 
cuvinte plurisilabice, cuvinte care conțin 
grupuri de sunete și consoane, sintagme și 
propoziții, iar la ultimul nivel se 
antrenează abilitățile articulatorii și 
coarticulatorii în context comunicational 
complex. Programul este susținut de un 
întreg kit cu materiale, resurse, chiar și 
variante online a resurselor clasice de tip 
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carte și cartonașe. De asemenea, 
pregătirea terapeuților în vederea 
implementării acestui program este un 
aspect abordat și susținut prin intermediul 
Centrului The Nuffield Dyspraxia 
Programme (NDP3® Complete). 
Programul vizează abordarea apraxiei 
pentru copii cu vârsta cuprinsă în 
intervalul 3-7 ani.  Mai multe date despre 
acest program pot fi accesate de pe site-ul 
https://www.ndp3.org/. 

Rapid Syllable Transitions Treatment 
(ReST) 

Acesta este un program derulat în 12 
sesiuni, implementat în blocuri de 50-60 
minute a câte 4 ședințe timp de 3 
săptămâni. Pentru a putea urma acest 
program de abordare a planificării și 
programării motorii, program prin care 
copilul învață secvențe motorii de 
articulare pe non-cuvinte, insistându-se 
pe tranziția dintre sunete și coarticularea 
acestora, precum și pe modelarea 
prozodiei, copilul e necesar să aibă 
achiziționate 4 vocale și 4 consoane, să fie 
capabil de efort susținut și să demonstreze 
capacitate de rămânere în sarcină pe 
programul de 50-60 minute, cu pauzele de 
rigoare. Acest program a fost elaborat de 
Dr. Patricia McCabe și se implementează 
prin University of Cincinnati Speech and 
Hearing Clinic. Programul a fost utilizat în 
contextuil apraxiei verbale ca diagnostic 
principal, pentru copii cu vârsta între 4-13 
ani și pentru copii cu vârsta între 8-14 ani 
care prezentau tulburare dizartrică 
asociată tabloului apraxic, în contextul 
paraliziilor cerebrale. Acest program nu a 
fost utilizat și testat în contextul apraxiei 
asociată cu alte tablouri comorbide. 
Valoarea clinică și practică a programului 
a fost măsurată de Murray, McCabe & 

Ballard, (2015), studiu derulat pe cazuri 
selectate randomizat. Rezultatele 
studiului au demonstrat eficiența 
programului ReST (eficiența programului 
s-a dovedit mai mare în ceea ce privește 
păstrarea cahizițiilor pe termen lung), 
precum și a programului Nuffield 
Dyspraxia (efectele programului apar mult 
mai rapid). Prin urmare aceste două 
programe având dovezi științifice care să 
le îndreptățească implementarea. Mai 
multe date despre acest program pot fi 
accesate de pe acest link.  

Dynamic Temporal and Tactile Cueing 
(DTTC) 

Este un program terapeutic care poate fi 
utilizat în contextele severe de afazie, 
unde nu au funcționat programele clasice, 
un program care nu pune accent pe 
sunete, ci pune accent asupra mișcării și 
învățării mișcării articulatorii. Programul 
nu presupune liste de material verbal și se 
bazează pe suportul mișcării articulatorii, 
vizând în acest fel componenta fonologică, 
absolut necesară în vederea antrenării 
abilităților articulatorii și îmbunătățirea 
pronunției. Componenta temporală 
manipulată se referă la amânarea inițierii 
articulării, în acest fel, pauza asigură o mai 
bună mobilizare a subcomponentelor 
aparatului fonoarticulator în vederea 
planificării și programării mișcării. 
Ajutorul motor și tactil ce poate fi oferit 
copilului în vederea facilitării mișcării nu 
este unul fix, acesta putând fi adaptat în 
funcție de nevoile și particularitățile 
copilului. Autoarea programului este 
Edythe Strand, detalii despre acest 
program, explicații din partea autoarei, 
tutoriale și cursuri de aprofundare pot fi 
identificate parcurgând articolul 
descriptiv despre program (Strand, 2019), 
precum și materialele de pe site-ul Child 
Apraxia Treatment . 

https://cahs.uc.edu/about/departments-schools/communication-sciences-and-disorders/speech-and-hearing-clinic/rapid-syllable-transition-treatment-rest-program.html
https://childapraxiatreatment.org/understanding-evidence-based-treatment/#what-is-eb
https://childapraxiatreatment.org/understanding-evidence-based-treatment/#what-is-eb
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Phonemic cueing (IPC) 

Această tehnică presupune facilitarea 
producției sunetelor și a secvențelor de 
sunete, iar apoi încurajarea 
comportamentelor verbale. Se pornește de 
la asumpția că dacă se asociază percepția 
verbală, cu cea auditivă, potențând 
articularea primei silabe sau a primului 
sunet din cuvânt, aceasta facilitează 
articularea întregului cuvânt crescând 
inteligibilitatea pronunției cuvântului și 
scăzând pauza necesară intrării în sarcina 
articulatorie. Această tehnică este 
încorporată în metoda Verbal Motor 
Learning (VML) care a fost elaborată de 
Elad Vashdi (Yael Center, Aloney Aba, 
Israel) pentru facilita recuperarea copiilor 
care prezintă TSA și apraxie verbală, 
vorbitori de ebraică. Prin studiul de caz 
publicat în 2014 subliniază faptul că 
utilizarea IPC contribuie la o reușită de 97-
100% în sarcini de reproducere a 
cuvintelor, în timp ce repetarea clasică nu 
are un succes mai mare de 20% cuvinte 
reproduse. IPC este legată de studiul 
condus de Ziegler, Wunderlich, (2006). 

Concluzii 
Este evident că problematica tulburării 
apraxice este una încă în dezbatere, care 
poate crea diverse controverse, cu atât mai 
mult cu cât apraxia se poate asocia unor 
tablouri diagnostice din ce în ce mai 
diverse și mai severe, așa cum este tabloul 
de TSA. Există însă tradiție în abordarea 
acestei tulburări, mai mult în SUA, dar și 
în Europa, prin RCSLT. Prin urmare este 
important să configurăm abordarea în 
contextele particulare pornind de la 
programele de lucru consacrate și să 
aducem contribuții, mai ales în ceea ce 
privește specificul lingvistic al limbii 
române, în contextele particulare. 

Schema de abordare a tulburărilor 
motorii, aplicabilă și în cazul apraxiei este 
una care aduce în prim plan complexitatea 
acestui tablou diagnostic, dar oferă, în 
același timp și direcții posibile de 
construire de noi metode și tehnici de 
lucru. 

Nivelul I în producerea limbajului implică 
poziționarea corporală corespunzătoare, 
cap, gât, trunchi, membre, precum și 
suprimarea reflexelor patologice. La 
următorul nivel, nivelul II se construiește 
vocea și asigurăm controlul fonator. La 
nivelul III se insistă pe controlul mișcării 
mandibulare într-un singur plan, nu se 
coordonează mișcările. Nivelul IV 
presupune integrarea mișcărilor de la 
nivelul feței, buzelor, maxilarelor, mișcări 
coordonate prin control fonator și 
respirator. La următorul nivel, nivelul V 
mișcarea anterioară și posterioară a limbii 
este foarte importantă, pentru ca la nivelul 
VI mișcările să fie bine secvențiale, cu o 
temporalitate corespunzătoare, realizate 
în mai multe planuri. Ultimul nivel al 
producerii limbajului presupune 
coordonarea și secvențierea mișcărilor în 
așa fel încât să se asigure pauza 
corespunzătoare în vorbire, modelarea 
accentului și a intonației în vederea 
asigurării vorbiri cu caracter natural, 
marcată printr-o prozodie corectă. 

Trecerea prin toate aceste stadii 
presupune suport, facilitare, antrenare și 
consecvență în antrenare, prin urmare, 
efortul este unul considerabil, iar nevoia 
de adaptare a ritmului de lucru, a 
frecvenței sesiunilor terapeutice, precum 
și a extinderii temporale a programului de 
lucru este constanta în acest tablou 
patologic complex. 
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Fig. 1. Structurarea abilităților motorii de limbaj (Hyden, 2007) 
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Particularități ale integrărilor și procesărilor senzoriale în 

tulburarea de spectru autist TSA 
Features of sensorial processing and integration in ASD 

Raluca Nicoleta TRIFU1, Carolina BODEA-HAȚEGAN2, Tania TUȘE3 

Abstract 

In recent years, the prevalence of autism spectrum disorders ASD has increased alarmingly, currently affecting 
1 in 44 children according with CDC. The difficulties that people with ASD face are diverse, but sensory 
integration and processing problems are present in different ASD situations or settings. This study aims to 
reflect what are the sensory integration sensitivities reported by people with ASD and related to the age, the 
standard of living of the people, the gender of the participants, etc. A better understanding of the difficulties 
these individuals have may bring long-term functionality and impacts clinical and educational settings.  

Keywords: ASD, Sensorial integration, sensorial processing, hypersensitivity, sensorial 
deficits

În ultimii ani, prevalența tulburărilor de 
spectru autist a crescut îngrijorător, 
ajungând fie considerată cea mai frecventă 
tulburare de dezvoltare. Tulburarea de 
spectru autist este o tulburare de 
neurodezvoltare caracterizată de o 
afectare socială, de comunicare și 
comportamentală. Diagnosticul de TSA 
poate să fie pus la orice vârstă, dar semnele 
apar în primii doi ani de viață ai copilului, 
fiind în trecut abordată drept o tulburare 
de dezvoltare. Autismul este cunoscut sub 
numele de „spectru’’, deoarece există o 
varietate foarte mare în ceea ce privește 
tipul și severitatea simptomelor pe care 
aceste persoane le experimentează. 

Conform ghidului creat de Asociația 
Americană de Psihiatrie (DSM-V APA, 
2015) pentru a diagnostica tulburările 
mentale, oamenii cu TSA prezintă: (1) 
Dificultăți în comunicare și interacțiune 
cu alte persoane, (2) Comportamente 
repetitive și o gamă restrânsă de interese, 
(3) Simptome ce afectează capacitatea
pacientului de a funcționa corespunzător

la școală, muncă și alte aspecte ale vieții 
sale. 

Date publicate de Organizația Mondială a 
Sănătății în 2017 estimau că 1 din 160 de 
copii au manifestări de tip autist (WHO, 
2017), dar în realitate nu există statistici 
clare la nivelul întregii populații. 
Dificultățile de stabilirea a unei imagini de 
ansamblu pentru frecvența în populație a 
acestei tulburări se datorează lipsei 
datelor din țările în curs de dezvoltare, dar 
și complexității simptomatologice a 
autismului. Studii din spațiul Uniunii 
Europene indică faptul că procentual 1% 
dintre europeni sunt persoane autiste, pe 
o plajă extinsă a diadei severității-
funcționalității, mai exact fiind vorba de
aproximativ 5 milioane de persoane
(Elsabbagh et al., 2012).

Centrul pentru Boli și Control (CDC) din 
Statele Unite a dat publicității în 2022 
statistici  extrem de îngrijorătoare în 
relație cu prevalența tulburării de spectru 
autist, aducând datele pentru TSA  la o 
prevalență de 1 din 44 de copii  
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Diferențele în estimările frecvenței acestei 
tulburări sunt date de sistemele diferite de 
colectarea a datelor medicale specifice 
fiecărei țări, de incapacitatea de a accesa 
sistemul medical (Montserrat, 2005), dar 
și de diferențele dintre instrumentele de 
testare. În plus, diagnosticul formal se 
stabilește în principal prin observațiile 
clinice, cu o contribuție mai mare sau mai 
mică, variabilă de la țară la țară, a 
informațiilor provenite din testările 
psihometrice, dar în absența unor testări 
medicale sau a unor bio-markeri, acest 
lucru determinând practic o mare 
variabilitate a prevalenței TSA.  

Din punctul de vedere al particularităților 
de apariție a TSA, deși această afecțiune 
poate să apară independent de 
naționalitate, religie sau rasă, se discută de 
o diferență între cele două sexe, băieții 
prezentând un risc de 5 ori mai mare decât 
fetele de a fi diagnosticați cu TSA. 
Cercetătorii și clinicienii consideră că 
diferența gradului de afectare și 
exprimările simptomatologice diferite 
dintre fete și băieți, determină ca multe 
persoane de sex feminin să nu fie 
identificate la timp, ele fiind un grup 
insuficient studiat până la acest moment. 
Sunt însă și studii foarte recente care aduc 
în discuție bias-ul de diagnosticare a TSA 
către populația de sex masculin, având ca 
mediator modul în care emoțiile sunt 
procesate diferit între cele două sexe 
(Livingston et al., 2022) în detrimentul 
unor evaluări mai fine care țin de 
neurodiversitate sau procesare senzorială. 
Pentru România o statistică realizată în 
intervalul 2007-2017 indica într-adevăr o 
prevalență mai crescută a populației 
masculine, cu datele comparative similare 
între România și UE.  

Simptomatologie și diagnosticare 
Fiind o patologie  medicală foarte 
complexă, manifestările diferă de la o 
persoană la alta. Deși mulți sunt non-
verbali, sau apar întârzieri în dezvoltarea 
limbajului, mulți dintre ei ajung să 
vorbească fluent, dar pot prezenta 
hiperplexie sau deficit cognitiv. Ori, în 
unele cazuri pot exprima fie potențiale 
extraordinare în domeniul artistic al 
muzicii, dansului, teatrului, fie în 
domeniul științei.  

Studiile arată că aproximativ 10% dintre 
copiii cu tulburarea de spectru autist 
(TSA) prezintă asociată o altă tulburare 
genetică, neurologică sau metabolică, iar 
riscul de a dezvolta o tulburare compulsivă 
este de 10 ori mai mare decât la populația 
generală. Cele mai frecvente afecțiuni 
asociate sunt alergii, astm, epilepsie, 
schizofrenie, tulburări digestive, de somn, 
cognitive, anxietate și disfuncții de 
integrare senzorială (What Is Autism 
Spectrum Disorder?, n.d.). Pe lângă acesta, 
asocierea dintre TSA și ADHD este foarte 
des întâlnită, ele având la bază deficite 
neurologice similare, simptome care se 
suprapun, cum ar fi deficitul de atenție, 
impulsivitatea și din această cauză mulți 
copii pot fi diagnosticați inițial cu ADHD, 
ceea ce determină o întârziere în 
recuperarea acestora (Mayes et al., 2012). 

În ultimii 50 de ani, tulburarea de spectru 
autist (TSA), a trecut de la o afecțiune rară, 
la una bine cunoscută și intens cercetată 
pe tot parcursul vieții, recunoscută ca fiind 
destul de frecventă și foarte eterogenă. 
Descrierea caracteristicilor esențiale nu s-
a schimbat substanțial în tot acest timp, 
dar cu toate acestea, autismul este acum 
identificat ca un spectru, care poate varia 
de la forme ușoare la forme severe. 
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Conform DSM-5, simptomatologia 
predominantă a acestei tulburări este 
împărțită în trei categorii: comunicare, 
comportamente repetitive și tulburări 
senzoriale și motorii. Focusându-ne pe cea 
de a treia categorie, de interes pentru 
tematica acestui studiu, tulburări 
senzoriale și motorii cuprind:  

− Hiperactivitate sau hipoactivitate, 
interpretarea anormală a stimulilor 
senzoriali, cum ar fi indiferența față de 
temperatură, durere sau anumite 
sunete 

− Comportament agresiv și distructiv din 
lipsa capacității de indica disconfortul  

− Anomalii în identificarea și procesarea 
stimulilor tactili, auditivi, cu o reacție 
scăzută sau absentă 

Tulburările în procesarea vizuală, de la 
nivel senzorial la cel perceptiv. D e 
exemplu incapacitatea de a descrie verbal 
un obiect prezent în câmpul vizual al 
copilului, agnozie, acoperirea ochilor la 
vederea luminii puternice sau vizualizarea 
unor stimuli inexistenți, suplimentari 
(Marco et al., 2011). 

Primele semne care ridică suspiciunea că 
un copil poate avea TSA, în funcție de 
vârstă sunt redate în tab. 1. 

Tabel 1- Primele semne ale copiilor la risc 
pentru TSA 

Vârstă Prezentare clinică 

6-12 luni Zâmbet redus sau expresii vesele 
îndreptate către alți oameni 
limitate 
Contact vizual limitat sau absent 
Răspuns reciproc scăzut la 
sunete sau expresii faciale 
Gesticulare atipică, diminuată, 
fără gângureală 
Răspuns limitat sau absent 
atunci când este strigat pe nume 

Comportamente repetitive, de 
exemplu rotirea sau alinierea 
obiectelor 
Joc neobișnuit, explorarea 
intensă vizuală sau tactilă a 
jucăriilor 

12-18 luni Lipsa cuvintelor unice 
Absența gesturilor 
compensatorii, cum ar fi arătatul 
obiectelor cu degetul 
Interese comune limitate 

15-24 luni Lipsa frazelor spontane sau 
semnificative din două cuvinte 

Orice 
vârstă 

Regresia dezvoltării, pierderea 
abilităților, reducerea sau 
pierderea comunicării în raport 
cu vârsta 

Din păcate, în majoritatea țărilor, 
campaniile de conștientizare nu s-au 
transpus automat într-o diagnosticare și 
intervenție timpurie, iar principalele 
îngrijorări ale părinților apar cu precădere 
doar în jurul vârstei de 2 ani când copii 
încep să indice decalaje evidente pe 
palierul limbajului sau al dezvoltării 
neuro-motorii.  

Întârzierea în dezvoltarea vorbirii, lipsa 
gânguritului sau perturbări ale lalației 
sunt primele semne care dau naștere 
preocupărilor și uneori sunt într-o relație 
directă cu tulburările de integrare 
senzorială și motorie. Este posibil ca aceste 
caracteristici să fie absente în primii 2-3 
ani, dar acest lucru nu ar trebui să 
determine excluderea acestui diagnostic. 

O listă de semne posibile care ar trebui să 
îi alerteze pe părinți este cea întocmită de 
Centrul pentru Controlul și Prevenția 
Bolilor din SUA:(CDC, 2022) 

− Absența răspunsului atunci când este 
strigat pe nume până la 12 luni 

− Nu arată interes față de obiectele din 
jurul său 
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− Evită contactul vizual și vrea să stea 
mereu singur 

− Are dificultăți în a înțelege 
sentimentele altor persoane sau în 
exprimarea propriilor stări și emoții 

− Repetă cuvinte sau fraze din nou și din 
nou - stereotipii verbale 

− Răspuns anormal la întrebările care îi 
sunt adresate 

− Interese obsesive 
− Devine supărat la schimbări minore 
− Apar stereotipiile precum  Fluturatul  

mâini, își leagănă corpul sau se învârte 
în cercuri 

Conform principalelor ghiduri de 
diagnostic pentru sănătatea mintală și cea 
medicală, există suprapuneri și diferențieri 
terminologice și conceptuale. Există o 
serie de diferențe între DSM-5 și ICD-10 
pentru a diagnostica autismul și ADHD, 
după cum sunt enumerate în următorul 
tabel (Doernberg & Hollander, 2016): 
Această comparație este redată în tab. 2 

Evaluarea clinică trebuie însoțită de o 
testarea neuropsihologică și logopedică. 
Ea implică testarea memoriei, a atenției și 
executarea comenzilor pentru a identifica 
abilitățile și deficitele unui individ în 
comunicare și învățare. Pentru obținerea 
unor informații cât mai concrete, ele sunt 
colectate de la părinți, aparținători și alte 
persoane de referință. Rezultatele acestui 
proces oferă date importante cu privire la 
capacitatea și particularitățile intelectuale, 
coordonarea memoriei, precum și 
utilizarea limbajului în diferite 
circumstanțe sociale, abilitatea de a lua 
decizii, recunoașterea fețelor și expresiilor 
faciale, abilitățile vizuale și de percepție. 

Screeningul vizual și auditiv este de 
asemenea foarte util, deoarece mulți 

părinți se adresează unui cadru medical 
crezând că vederea sau auzul copilului 
sunt afectate. Prin aceste examinări simple 
se poate îndruma familia spre testarea 
specifice neuro-psihologice.  

Tabel. 2  Abordare diagnostică a 
autismului conform ghidurilor DSM-5 

versus ICD-10 
DSM-5 ICD-10 
1.TSA și ADHD 
sunt incluse în 
aceeași categorie: 
tulburări de 
neurodezvoltare. 

1.Autismul și ADHD 
sunt încadrate în 
categorii diferite:  
„Tulburări 
comportamentale și 
emoționale cu debut, 
în copilărie și 
adolescență’’, respectiv 
’’Tulburări 
hiperkinetice’’. 

2.În diagnosticul de 
Tulburare de 
Spectru Autist, 
Sindromul Asperger 
nu este încadrat. 

2.Există 8 tulburări 
specifice de 
dezvoltare, inclusiv 
Sindromul Asperger. 

3.TSA și ADHD pot 
fi încadrate ca și 
comorbidități. 

3. Autismul și ADHD 
sunt exclusive. 

4.Simptomele TSA  
trebuie să fie 
prezente în faza de 
dezvoltare timpurie, 
dar nu există o 
vârstă specificată. 

4. Vârsta de debut a 
autismului este de 3 
ani, iar când 
simptomele apar după 
această vârstă este 
încadrat la Autism 
Atipic. 

5.Vârsta de debut a 
ADHD între 7 și 12 
ani. 

5.Tulburările 
hiperkinetice sunt 
diagnosticate în primii 
5 ani de viață. 

6.Sunt necesare 
doar 5 criterii pentru 
a diagnostica 
ADHD la adulți, în 
timp ce în perioada 
copilăriei sunt 
necesare 6. 

6.Sunt necesare 
aceleași criterii de 
diagnostic pentru 
ADHD atât la adulți 
cât și la copii. 

 



RRTTLC 2022 
 

 
110 

Procesarea și integrarea senzorială în TSA 
Informațiile senzoriale și răspunsurile 
comportamentale atipice sunt lucruri pe 
care le au în comun persoanele din acest 
spectru, peste 96% dintre copiii cu TSA 
prezentând hiper sau hiposensibilitate în 
mai multe domenii. Procesarea particulară 
a stimulilor senzoriali poate provoca un 
comportament agresiv și auto-vătămător 
acelora care nu pot să-și comunice 
dificultățile. Printre cele mai afectate 
simțuri sunt cele proximale, cum sunt 
gustul, mirosul și atingerea, dar noile 
studii relatează faptul că întreruperea 
căilor de procesare auditivă și vizuală 
devin tot mai frecvente (Marco et al., 2011). 

Dificultățile de procesare senzorială a 
copiiilor cu autism pot fi descrise drept o 
combinație de defensivitate și o 
insensibilitate aparentă. Aceste persoane 
pot prezenta o hipersensibilitate pentru 
unele sunete, dar sunt total insensibile față 
de altele, sau pot să devină fixați pe 
anumiți stimuli și să-i ignore pe alții. De 
exemplu se pot concentra pe un accesoriu 
în timp ce nu sunt conștienți de persoana 
care îl poartă. Cercetările despre acest 
subiect sugerează că indivizii autiști 
procesează informațiile diferit față de 
copiii tipici, dar aceasta se ameliorează de-
a lungul timpului (Kern et al., 2006). 

Datorită acestor hipersensibiltăți 
particulare, activitățile de zi cu zi sunt un 
factor ce limitează participarea acestor 
indivizi la anumite evenimente și 
activități. Un studiu recent a observat că 
majoritatea copiiilor preșcolari au avut 
dificultăți în procesarea 
senzorială(Bodison et al., 2008), acestea 
fiind asociate cu modificări 
comportamentale precum iritabilitate, 
letargie sau hiperactivitate. 

Pentru a explica acest fenomen s-au 
formulat mai multe teorii, dar toate au un 
element comun, acela că aceste anomalii 
nu sunt legate de severitatea autismului și 
de variabilitatea capacității intelectuale. 
Unii autori susțin că modificările 
senzoriale își au originea în integrarea și 
fragmentarea inadecvată, iar o altă teorie 
are la bază diferențele de plasticitate 
neuronală al adulților, ce poate determina 
o conexiune atipică între regiunea 
anterioară și cea posterioară a creierului. 
O altă sugestie se bazează pe teoria actuală 
a autismului care a identificat un 
dezechilibru de excitație și inhibare 
neuronală, care ar putea fi cauza acestei 
afecțiuni. Studiile genetice au identificat 
anomalii în zone ale genomului asociate 
cu dezvoltarea sinaptică, mielinizare și 
transmitere. De asemenea, au fost 
identificate dezechilibre între 
neurotransmițători precum glutamatul și 
GABA, ce contribuie la instabilitatea 
sinaptică. Inhibițiile se pot manifesta ca 
un răspuns scăzut în tiparele de activare 
corticală, iar inconsecvența procesării 
neuronale poate fi cauza atât a 
simptomelor secundare, cât și a celor de 
bază. Răspunsurile neuronale 
neconcludente în cortexul senzorial și 
motor pot explica de ce majoritatea 
persoanelor cu TSA prezintă sensibilități 
senzoriale scăzute, stângăcie motorie și 
chiar tulburări de echilibru. În ceea ce 
privește simptomele secundare, rețelele 
neuronale nesigure prezintă 
susceptibilitate crescută pentru 
convulsiile epileptice, care reprezintă una 
dintre cele mai frecvente comorbidități ale 
autismului (Behrmann & Minshew, 2015). 

Răspunsul excesiv la stimulii senzoriali a 
fost adăugat recent la criteriile de 



RRTTLC 2022 
 

 
111 

diagnostic DSM-5, dar este departe de a fi 
înțeles pe deplin. Criteriile pentru acest 
simptom includ reacții negative la stimuli, 
de exemplu medii zgomotoase, 
îmbrăcăminte incomodă sau atingere, 
semne ce nu generează aceste răspunsuri 
la indivizii tipici. Studiile de 
electroencefalografie au demonstrat 
deficite în ariile senzitive, atenție selectivă 
a intrării senzoriale, sugerând că 
persoanele cu TSA pot deveni ușor 
copleșite de stimuli irelevanți și multipli.  

În timp ce cercetările despre baza 
neurologică a hipersensibilității senzoriale 
sunt noi, rezultatele unui studiu recent de 
RMN sugerează că acest răspuns este legat 
de hiperactivitate în zonele cerebrale 
implicate în procesarea senzorială 
primară, reglarea emoțiilor și răspunsul la 
pericol. Autorii au descoperit că tinerii cu 
TSA prezintă o supraactivare în zona 
limbică, cortexul senzorial primar și 
cortexul orbitofrontal, aceasta fiind 
responsabilă și de apariția anxietății. 
Hiperactivitatea observată la acești copii a 
fost mai evidentă atunci când stimulii 
auditivi și vizuali au apărut simultan, în 
concordanță cu teoria de integrare 
neurofiziologică multisenzorială. 
Pesoanele cu această patologie pot avea de 
asemenea reacții excesive la atingere 
neplăcută și un răspuns diminuat la cea 
plăcută, subliniind importanța utilizării 
stimulilor de intensitate medie în 
examinarea pacienților. 

În consecință, simptomele SOR au fost 
corelate cu hiperactivitatea amigdalei 
cerebrale și cortexului orbitofrontal. 
Activarea crescută simultană în aceste arii 
ar putea indica un sistem de reglare 
ineficient, prin care cortexul OF activează, 
dar nu reușește să regleze suficient 

amigdala, acest model indicând un sistem 
imatur de procesare a emoțiilor și cauza 
anxientății sociale (Green et al., 2015). 

Înțelegerea modificărilor neurologice ce 
apar la acești copii ajută la interpretarea 
comportamentului și performanța lor, dar 
pe lângă acestea, ei pot prezenta o 
variabilitate a sistemului nervos central în 
anumite zile, de exemplu când sunt 
obosiți sau odihniți, dar și în anumite 
sisteme senzoriale, cum este cel 
somatosenzitiv, fiind mult mai sensibil 
decât cel vestibular (Dunn, 1997). 

Varietatea caracteristicilor senzoriale 
raportate la copiii cu autism sunt descrise 
ca modele de răspuns diferite, acestea 
fiind: hiporespondența, hiperreactivitatea, 
interesele senzoriale, comportamente 
repetitive și percepție sporită. O astfel de 
eterogenitate senzitivă a acestei tulburări 
reprezintă o provocare atât pentru 
înțelegerea patogeniei, cât și pentru 
planificarea intervenției terapeutice 
(Ausderau et al., 2014). 

Pentru o înțelegere mai profundă a 
tulburărilor de procesare și integrare 
senzorială, vom analiza fiecare stimul 
individual și felul în care un copil cu TSA 
răspunde la aceștia. 

Sistemul senzorial vizual 
Deficitul procesării vizuale a indivizilor cu 
tulburarea de spectru autist se extinde în 
mai multe categorii, ceea ce afectează 
activitățile cotidiene ale acestora și 
integrarea lor în societate. 

O dificultate pe care copiii cu TSA o 
prezintă, este identificare fizionomiei 
persoanelor, iar sursa acestei afectări are 
mai multe explicații. Prima este că 
integrarea atipică a feței este secundară 
unei afectări primare a procesării 
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stimulilor sociali și emoționali, printr-o 
dezvoltare anormală a amigdalei 
cerebrale. În consecință, aceștia nu privesc 
prea mult fața persoanelor, în special 
ochii. O a doua posibilitate este că 
procesarea feței nu este deficitară, ci doar 
întârziată din punct de vedere al 
dezvoltării și integrării funcționale la nivel 
cerebral. A treia teorie este că o dificultate 
de percepție ar juca un rol semnificativ, 
dacă nu principal, iar argumentul pentru 
aceasta se bazează pe faptul că indivizii 
din spectrul autist sunt foarte atenți la 
detalii și informații complementare, dar 
nu pot să identifice esența lucrurilor.  

Atenția exagerată la detalii a fost denumită 
’„coerență centrală slabă’’. Ea se 
caracterizează prin performanța 
intelectuală superioară prezentă la copiii 
cu această patologie, în raport cu colegii 
lor, dar sunt deficitari în realizarea 
sarcinilor în grup. În plus, în vizualizarea 
unui afiș cu litere mari și mici, le atrage 
atenția litera mică inițial și apoi cea mare, 
spre deosebire de persoanele tipice.  

Identificarea deficitară a fețelor poate fi 
rezultatul tendinței de a codifica 
informațiile vizuale locale, bazate pe 
procesarea parte cu parte, mai degrabă 
decât holistic. De asemenea, atunci când 
este nevoie de o integrare holistică a 
stimulilor, ei prezintă o performanță mai 
scăzută, nu numai că timpul de 
discriminare între două fețe devine mai 
lent, se accentuează cu cât aceasta este 
mai fină, de exemplu între două fețe de 
același gen, dar identități diferite, este mai 
greu decât între două fețe de sexe diferite. 

Această particularitate poate fi ameliorată 
atunci când primesc informații concrete 
despre sarcina pe care trebuie să o 
îndeplinească, cum ar fi ’„privește ochii’’, 

acest lucru sugerând că o abordare 
holistică nu este imposibilă pentru ei, doar 
că s-ar putea ca stilul lor de procesare să 
fie diferit (M et al., 2006). 

Sistemul senzorial auditiv 
Dificultățile auditive prezente la copiii cu 
TSA pot include lipsa de răspuns la 
numele cuiva, distresul față de anumite 
sunete, sau distragerea atenției prin 
zgomotul de fond. 

Studiile efectuate pe această temă indică 
faptul că aceste deficiențe se aplică selectiv 
stimulilor complexi, în timp ce procesarea 
celor simpli poate fi superioară în 
comparație cu restul populației(Stewart et 
al., 2015). 

Persoanele din spectrul autist sunt adesea 
hipersensibilile la zgomotele puternice, 
acestea includ sunete bruște, neașteptate, 
sau cele continue puternice. Răspunsul la 
sunetele intense variază de la 
comportamente non-verbale, cum ar fi 
strângerea mâinilor peste urechi, la cele 
verbale, exprimate prin țipăt. Experiențele 
auditive atipice pot provoca afectare și 
suferințe semnificative, interferând cu 
adaptarea în mediul social. 

Cauzele integrării senzoriale auditive sunt 
slab înțelese, dar o ipoteză intuitivă este că 
diferențele fundamentale în prelucrarea 
stimulilor pot duce la manifestările 
atipice, sistemul neurofiziologic de 
discriminare auditivă fiind ori prea precis 
ori mai scăzut (Jones et al., 2009). 

Sistemul vestibular 
Simțul echilibrului este necesar pentru 
răspunsuri motorii adecvate, postură și 
mișcări ale ochilor și necesită informații 
senzoriale de la extremitatea cefalică și 
corp. Aceste informații sunt primite prin 
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sistemul vizual, muscular, osteoarticular și 
tactil. 

Sistemul vestibular periferic este format 
din componentele urechii interne 
(canalele semicirculare, utricula, sacula), 
iar sistemul central include părți ale SNC 
(trunchi cerebral, cerebel). Cerebelul este 
cel care procesează informațiile 
senzoriale, inclusiv cele vestibulare, iar 
numeroasele studii efectuate sugerează 
afectarea acestuia în tulburarea de spectru 
autist, în principal prin numărul redus de 
celule Purkinje. O altă cauză identificată 
este coerența centrală slabă prezentă în 
această tulburare. 

La copiii cu TSA au fost identificate 
posturi anormale, stabilitate posturală 
scăzută, tulburări de echilibru și mișcări 
anormale ale globilor oculari. Alte 
simptome observate sunt dificultăți în 
urcatul și coborâtul scărilor și anxietate la 
activități considerate normale pentru 
majoritatea copiiilor, cum ar fi jocul pe 
topogan sau leagăn (Kern et al., 2007). 

Sistemul proprioceptiv 
Propriocepția este un sistem ce determină 
controlul motor, definită ca o sumă a 
stimulilor primiți de la ligamente, capsula 
articulară, mușchi, tendoane și piele. 

Majoritatea tulburărilor sunt identificate 
în chestionarele adresate părinților și 
testele standardizate. Cea mai utilizată 
scală pentru măsurarea afectării 
proprioceptive este COP, care cuprinde 18 
itemi ce se concentrează pe aspecte de 
reglare motorie și comportamentală la 
copiii cu autism. 

Elementele utilizate de această scală sunt 
următoarele: 

− Scăderea tonusul muscular 

− Hipermobilitate articulară 
− Alinierea și contracția articulară slabă 
− Mișcări atipice al gleznei 
− Modele inadecvate de ridicare a 

greutăților 
− Scăderea controlului postural 
− Mersul pe vârfuri 
− Tendința de a se sprijini pe alții 
− Hiperactivi sau excesiv de pasivi 
− Căderi, prăbușiri frecvente (Blanche et 

al., 2012). 

Procesarea neobișnuită a sistemului motor 
este frecvent prezentă la indivizii din acest 
spectru. Rapoartele clinice au identificat o 
„stângăcie’’ generală la acești copii, 
hipotonia și apraxia ca fiind deficitele cele 
mai des întâlnite. În plus, au fost observate 
o serie de mișcări motorii fine și grosiere, 
cum ar fi mișcarea repetată mai lentă a 
mâinilor și piciorului, dexteritate manuală 
imprecisă, tulburări de echilibru, 
coordonarea redusă a mișcărilor și 
tulburări de mers. 

Dificultățile în coordonarea motorie au 
fost asociate cu severitatea unor simptome 
în TSA, deoarece acestea par să afecteze 
calitățile lor sociale și comunicative. Copiii 
cu tulburări de propriocepție sunt mai 
susceptibili de a dezvolta anxietate 
crescută la locul de joacă datorită 
interacțiunii sociale reduse și sunt mai 
puțin capabili să identifice emoțiile 
celorlalți (Hannant et al., 2016). 

Simțul tactil 
Percepția atingerii este importantă în 
activitățile zilnice ale unei persoane, iar 
procesarea tactilă poate fi afectată la 
indivizii cu tulburarea de spectru autist, 
lucru care a condus la includerea acesteia 
ca și criteriu suplimentar de diagnostic în 
DSM-5. 
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Până în prezent, există dovezi ale 
modificării reactivității față de stimularea 
tactilă în TSA, în funcție de sarcina 
efectuată și vârstă. Prin măsurarea 
diferitelor praguri tactile, se poate evalua 
gradul de inhibare feed-forward (reglare 
cu reacție pozitivă). Această inhibare este 
o caracteristică majoră a organizării 
funcționale corticale, în care celulele cu 
rol inhibitor primesc informațiile de la 
fibrele talamice, apoi suprimă 
răspunsurile celulelor învecinate pentru a 
crește pragul tactil.  

Unii autori au identificat existența unor 
diferențe între pragurile statice și 
dinamice, datorate unei inhibări corticale 
mai reduse, mediată de sistemul GABA-
ergic. De asemenea, evaluarea copiiilor cu 
dezvoltare tipică a demonstrat că variațiile 
genei receptorului GABRB3 modulează 
pragurile de sensibilitate tactilă, acestea 
fiind prezente la persoanele cu autism, 
lucru ce determină o inhibare feed-
forward mai redusă (Tavassoli et al., 2016). 

Simțul olfactiv 
Simțul olfactiv a fost investigat în puține 
studii, dar a fost identificată o detectare 
mai scăzută a mirosurilor de bază la copiii 
cu autism. 

În ceea ce privește plăcerea asociată 
mirosului, acești indivizi au perceput 
mirosul de scorțișoară, ananas și cuișoare 
ca fiind mai puțin plăcut, în comparație cu 
persoanele neurotipice. 

O legătură interesantă este cea dintre 
simțul  olfactiv și întârzierea în 
dezvoltarea și utilizarea laturii pragmatice 
a limbajului, lucru ce influențează 
performanța sarcinilor de identificare și 
discriminare a mirosurilor, iar urmărirea 
de-a lungul timpului a acestor copii, a 

demonstrat faptul că pe măsură ce aceștia 
înaintează în vârsta, pragul de identificare 
olfactiv este tot mai scăzut (Galle et al., 
2013). 

Din punct de vedere anatomic, acest 
deficit se datorează disfuncției în zonele 
mediale temporale și orbitofrontale, 
adesea afectate  în autism. O abordare 
epigenetică, a sugerat patru regiuni critice 
ale creierului, implicate în patogenia TSA-
ului: bulbul olfactiv, lobul occipital, 
cortexul prefrontal și hipofiza. Receptorul 
olfactiv cuplat cu proteina OR2L13G, 
cunoscut a fi implicat în răspunsul 
neuronal la stimuli odoranți, a prezentat o 
activitate extrem de scăzută în metilarea și 
exprimarea ADN-ului, sugerând o posibilă 
explicație pentru afectarea olfactivă a 
persoanelor cu această patologie (Tonacci 
et al., 2015). 

Simțul gustativ 
Cea mai recentă versiune a DSM-5, a inclus 
și prezența problemelor legate de 
alimentație la copiii cu autism. O 
particularitate a acestora este reticența 
față de a încerca alimente noi, cu impact 
negativ asupra dezvoltării și relației copil-
părinte. 

Consumul selectiv al alimentelor, sau 
consumul unei cantități inadecvate poate 
fi determinat de sensibiliatea senzorială 
atipică, de exemplu din cauza texturii sau 
culorii unui aliment și de 
comportamentele repetitive pe care ei le 
prezintă. 

Tulburările de hrănire ce sunt incluse în 
diagnosticul pentru spectrul autist sunt 
Pica și sindromul de ruminație Merycism. 
Pica se caracterizază prin consumul de 
substanțe necomestibile, cum ar fi 
pământ, vopsea, cretă sau hârtie sau 
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alimente nepreparate. Merycism  se 
identifică prin regurgitarea repetată a 
alimentelor, fără o cauza gastrointestinală 
identificată. 

Majoritatea studiilor efectuate pe această 
temă au indicat faptul că selectivitatea. 
alimentară este o trăsătură comună în 
rândul persoanelor cu TSA, fiind 
influențată de vârstă, funcționarea 
cognitivă și severitatea celorlalte 
simptome prezente (Baraskewich et al., 
2021). 

Perturbarea integrării senzoriale este 
deosebit de importantă în legătură cu 
munca și educația deoarece aceste proces 
stă la baza unui rezultat adecvat în ceea ce 
privește statusul funcțional. 

Metodologia de cercetare  
Obiectivele studiului  
Obiectivele acestui studiu se concentrează 
pe identificarea dificultăților de procesare 
senzorială stratificate în funcție de vârstă 
și planuri de interacțiune: tactile, 
vestibulare, proprioceptive, auditive, 
olfactive, gustative și vizuale.  

Instrumentul de evaluare 
Instrumentele utilizate pentru 
identificarea și ierarhizarea tulburărilor de 
integrarea senziorială au fost Self-Tes] 
Sensory Processing Disorder in Children și 
Sensory Processing Disorder: Adult 
Symptom Test for SPD. Pe baza acestor 
chestionare a fost creat un formular de 
colectare a datelor stratificat pe grupe de 
vârstă și planuri senzoriale. Chestinarul 
poate fi observat accesând link-ul 
https://forms.gle/7td8FFtk6ufQzxPj7. În 
cazul copiilor completarea a fost făcută de 
către părinte sau de către persoane de 
referință.  

Participanți la studiu 
Studiul de față s-a realizat pe un număr de 
63 de persoane cu tulburare de spectru 
autist. Participanții și-au dat acordul de 
participare la studiu și de colectare a 
datelor. Persoanele au fost chestionate 
dacă au un diagnostic formal și au 
confirmat acest lucru.  

Au fost stabilit următoarele criterii de 
includere: 

− Existența sau nu a unui diagnostic 
stabilit de un medic 

− Dacă persoana completează 
chestionarul în numele propriu sau 
pentru un bebeluș/ copil de grădiniță/ 
elev 

Chestionarul a fost structurat pe mai 
multe componente. Prima parte a vizat 
colectarea datelor demografice. Apoi 
partea a doua a vizat colectarea datelor in 
funcție de apartenența la o categorie de 
vârstă. Chestionarul a fost conditionat în 
scopul completării cât mai facile, astfel 
întrebările au fost structurate în funcție de 
apartenența la o categorie sau alta.  

Fiecare grupă de vârstă a fost evaluată 
separat, pe baza simptomelor 
caracteristice fiecărei etape, iar apoi am 
folosit întrebări specifice despre 
procesarea diferiților stimuli, după cum 
urmează (1)Tactil, (2) auditiv, (3) 
Vestibular, (4) Proprioceptiv, (5) Vizual, 
(6) Gustativ. (7) Olfactiv. În strânsă 
legătură cu datele identificate mai sus, s-a 
urmărit existența celor mai frecvente 
simptome și semne asociate tulburărilor 
senzoriale din autism. 

Analiza statistică 
Pentru analiza datelor au fost utilizate 
programele Excel și IBM SPSS, prin care au 

https://forms.gle/7td8FFtk6ufQzxPj7
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fost analizate datele, atât din punct de 
vedere statistic, statistică descriptivă, 
respectiv a frecvențelor pentru fiecare 
componentă a chestionarului, cât și din 
punct de vedere al analizei de statistică 
inferențială. 

O primă interpretare a identificat 
prevalența fiecărei tulburări senzoriale din 
lotul de participanți, indiferent de factorii 
de risc temporari sau permanenți. 

Pentru analiza descriptivă au fost folosite 
datele cantitative și nominale referitoare 
la frecvență, iar prin programul SPSS, au 
fost aplicate teste specifice pentru a 
evidenția corelațiile cu ajutorul testului 
Pearson, apoi au fost aplicate analize 
pentru evidențierea diferențelor dintre 
loturile de participanți cu ajutorul analizei 
de tip ANOVA pentru variabile multiple. 
În scopul stabilirii relației de mediere sau 
de predicție cu ajutorul programului SPSS, 
s-au calculat prin teste de ANOVA, 
regresie lineară.  

Anterior a fost verificată condiția 
existenței unei distribuții normale, 
condiție care a fost îndeplinită.  

Rezultate  
Rezultate procesare senzorială în funcție de 
vârstă 
Adulți 

Afectarea procesării senzoriale în rândul 
adulților este reprezentată în următorul 
grafic. 

Rezultatele obținute evidențiază o 
afectare preponderentă a stimulului 
auditiv și a celui olfactiv, urmată de o 
scădere a tulburărilor la restul stimulilor, 
cel mai puțin fiind afectat cel 
proprioceptiv.  

 
Figura 1-Profilul procesării senzoriale în 

rândul adulților 

Școlari 

În rândul persoanelor de vârstă școlară, 
profilul de procesare senzorială indică o 
afectare mai accentuată a stimulilor 
gustativ și auditiv, dar se poate observa o 
afectare aproape egală în rândul tuturor 
stimulilor. Din nou, ca și la persoanele 
adulte, gradul cel mai mic de afectare îl 
prezintă stimulul proprioceptiv. 

 
Figura 2-Profilul de procesare senzorială la 

școlari 

Preșcolari 

Următoarea grupă de vârstă studiată este 
cea preșcolară, unde tulburările senzoriale 
își fac prezența extrem de mult, fiind o 
categorie foarte vulnerabilă la acest 
aspect. 
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Gradul maxim de afectare este la nivel 
auditiv, apoi cu valori foarte apropiate este 
reprezentată afectarea propriocepției și 
vizuală. 
Această interpretare identifică vârsta ca 
fiind unul dintre cei mai importanți factori 
determinanți ai gradului de afectare 
senzorială în rândul pacienților cu TSA, 
lucru identificat prin compararea 
rezultatelor analizei statistice descrise în 
figura 1, 2 și 3 

 
Figura 3-Procesarea la nivel senzorial în 

rândul preșcolarilor 

Bebeluși 

 
Figura 4-Profilul de procesare senzorială la 

bebeluși 

Ultima grupă de vârstă studiată este cea a 
bebelușilor, unde integrarea senzorială 
este afectată în cea mai mare pondere, 
lucru reprezentat în graficul de mai jos. 

Acesta relevă faptul că toți stimulii 
prezintă o tulburare într-o proporție 
aproape egală, dar cel principal este din 
nou cel auditiv, lucru care se menține la 
orice categorie de vârstă. 

Nivel  global al procesării senzoriale 

În figurile 5, 6 și 7 este prezentată o 
imagine de ansamblu asupra tuturor 
grupelor de vârstă din studiu. Se poate 
observa cea mai importantă afectare 
senzorială în rândul bebelușilor, apoi la 
preșcolari, școlari și în ultimul rând la 
nivelul adulți, lucru ce se menține valabil 
pentru fiecare stimul inclus în studiu. 

 
Figura 5-Rezultatele tuturor tulburărilor 

de procesare senzorială ale populației 
studiate 

Figura 6-Sinteza profilului de procesare 
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senzorială - TSA, a tuturor grupelor de 
vârstă incluse în studiu 

Figura 7I-Procesarea senzorială a fiecărui 
grup de vârstă analizat 

Rezultatele procesării senzoriale în funcție 
de stimuli 
Stimul tactil 

Procesarea tactilă, la toate categoriile de 
vârstă este reprezentată în figura de mai 
jos, de unde se poate observa că o 
descreștere semnificativă pe măsură ce 
pacienții se apropie de perioada de adulți 
a afectării senzoriale. 

 
Figura 8-Profilul procesării senzoriale a 

stimulului tactil la toate grupele de vârstă 

Stimul auditiv 

Această reprezentare grafică identifică o 
afectare la nivelul auzului preponderent 
prezentă la bebeluși, urmată de școlari, 
apoi se evidențiază o descreștere 
importantă a sensibilității auditive la 
preșcolari, iar la adulți fiind minimă. 

 
Figura 9-Tulburarea simțului auditiv în 

funcție de vârstă 

Stimul vestibular 

Simțul vestibular prezintă cea mai mare 
afectare la categoria cea mai mică de 
vârstă, urmată de o scădere dramatică la 
preșcolari, apoi la școlari și cei mai puțin 
afectați sunt din nou adulții. 

 
Figura 10-Tulburarea stimulului vestibular 

la toate grupele de vârstă studiate 

Stimul proprioceptiv 

Propriocepția prezintă gradul cel mai 
ridicat de tulburare la bebeluși, apoi în 
sens descrescător al vârstei și anume, 
preșcolar, școlar și cu o diferență 
semnificativă, perioada de adolescent și 
adult. 
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Figura 11- Tulburarea stimulului 

proprioceptiv la categoriile de vârstă 
analizate 

Stimul vizual 

În graficul de mai jos este reprezentată o 
sensibilitate maximă a acestui stimul la 
bebeluși, apoi la preșcolari, școlari și în 
ultimul rând la adulți și adolescenți. 

 
Figura 12- Tulburarea stimulului vizual în 

funcție de vârstă 

Stimul gustativ 

În reprezentarea grafică de mai jos este 
reprezentată o afectare egală a simțului 
gustativ la bebeluși și preșcolari, urmată 
de o valoare apropiată la școlari, iar apoi o 
scădere importantă în rândul adulților și 
adolescenților. 

 
Figura 13-Afectarea stimulului gistativ la 

grupele de vârstă studiate 

Stimul olfactiv 

Reprezentarea rezultatelor stimulului 
olfactiv arată cea mai mare tulburare la 
școlari, apoi o afectare mult mai mică în 
rândul bebelușilor, a preșcolarilor și cei 
mai puțin afectați sunt adulții. 

 
Figura 14-Tulburarea stimulului olfactiv în 

funcție de vârstă 
Analiza variabilității 
Conform rezultatelor următoare, se poate 
observa o sensibilitate mai crescută a 
procesărilor stimulilor auditivi (M=2,37), 
gustativi (M=2,11), vestibulari (M=2,05) și 
vizuali (M=2,01), în comparație cu 
procesările proprioceptive (M=1,86), 
tactile (1,86), olfactive (M=1,97). Cu 
valoarea cea mai scăzută sunt stimulii 
tactil și proprioceptiv. 

Minimul pentru majoritatea stimulilor 
conform tabelului 2, a fost cu valoarea de 
1, iar maximul a înregistrat o valoare de 5. 
Datele complete se regăsesc în tabelul 
următor. 
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În tabelul numărul 3, sunt reprezentate 
mediile și deviațiile standard aferente 
fiecărui stimul în parte. Din analiza 
statistică realizată, rezultă o afectare 
preponderentă la nivel auditiv și gustativ, 

iar cel mai mic grad e prezent la simțurile 
tactil și proprioceptiv. Evaluarea a acoperit 
întregul lot de participanți, respectiv 
N=63.

Tabel 3-Prevalența tulburărilor senzoriale la populația studiată 
  PS Total Tactil Auz Vestibular Propioceptiv Vizual Gustativ Olfactiv 
N Valid 63 63 63 63 63 63 63 63 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 
Medie 2.4039099 1.865079 2.377778 2.058957 1.865079 2.015873 2.117460 1.973545 
Varianta .542 .616 .805 .654 .877 .849 1.114 .686 
Range 2.83137 3.1000 3.8000 3.2857 4.0000 3.8333 4.0000 3.5000 
Min 1.23529 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 
Max 4.06667 4.1000 4.8000 4.2857 5.0000 4.8333 5.0000 4.5000 

 

Tabe 4-Rezultate analiza statistică a gradului de afectare a fiecarui stimul 
 Mean Std. Deviation N 
Procesare Senzoriala 2.4039099 .73587727 63 
Simț tactil 1.865079 .7847660 63 
Auz 2.377778 .8973877 63 
Vestibular 2.058957 .8087877 63 
Propioceptiv 1.865079 .9365426 63 
Vizual 2.015873 .9215239 63 
Gustativ 2.117460 1.0556361 63 
Olfactiv 1.973545 .8280512 63 
Tip 2.11 1.179 63 

 

Pentru analiza stabilirii unei relații între 
chestionarul de checklist la nivel global de 
procesare senzorială și fiecare simț a fost 
folosită analiza de corelație. În tabelul 5 
sunt reprezentate relațiile dintre 
tulburările senzoriale și gradul general al 
procesărilor senzoriale ale lotului de 
pacienți analizat. De asemenea, a fost 
verificată și corelația dintre fiecare simț în 
parte. 

Corelații puternic semnificativ statistice 
există între fiecare simț în parte, dar și 
între simț și procesarea senzorială globală. 
De exemplu o corelație puternic 
semnificativ statistică este identificată 

prin coeficientul Pearson r=.755** între, 
procesarea senzorială și simțul tactil. 
Același lucru este susținut și de valoarea 
coeficientului de corelație Pearson r=.755, 
la un p≤de0,01. Apoi, o altă relație puternic 
semnificativ statistic este între procesarea 
senzorială și simțul vestibular la un 
coeficient  Pearson r=.778**, la un prag de 
semnificație de p≤de 0,01. 

Din rezultatele generate, se poate observa 
o corelație puternic semnificativă statistic 
ce există între fiecare stimul studiat și toți 
ceilalți. Valorile individuale se pot observa 
în tabelul 5 
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Tabel 5- Corelațiile semnificative statistic dintre stimuli 

 PS Total Tacti Auz 
Vestibu
lar 

Propioce
ptiv Vizual 

Gustati
v 

Olfacti
v Tip 

Procesare 
Senzoriala 

Cor. Pears. 1 .755** .656** .778** .712** .779** .685** .516** .274* 
Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .030 

Simț tacti Cor. Pears. .755** 1 .774** .764** .747** .865** .755** .719** .234 
Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .065 

Auz Cor. Pears. .656** .774** 1 .639** .685** .729** .567** .542** .283* 
Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .025 

Vestibular Cor. Pears. .778** .764** .639** 1 .712** .770** .740** .663** .174 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .172 

Propioceptiv Cor. Pears. .712** .747** .685** .712** 1 .822** .822** .538** .372** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .003 

Vizual Cor. Pears. .779** .865** .729** .770** .822** 1 .801** .656** .236 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .063 

Gustativ Cor. Pears. .685** .755** .567** .740** .822** .801** 1 .640** .448** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 

Olfactiv Cor. Pears. .516** .719** .542** .663** .538** .656** .640** 1 .152 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  .235 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

În tabelul 6, este prezentată analiza de tip 
ANOVA pentru diferența între loturile de 
participanți pentru variabile multiple. 
Conform acestei analize, se poate observa 
că există diferențe semnificativ statistice 
între lotul participanților adulți, copii de 

vârstă școlară, preșcolară și bebeluși 
pentru simțul vestibular (M=2,554, la un 
F=4,580, cu o semnificație Sig=.006), 
proprioceptiv (M=3,4, la un F=4,55, cu o 
semnificație Sig=.006) și gustativ (M=5,8, 
la un F=6,63, cu o semnificație Sig=.001).

Tabel 6-Analiza ANOVA 

 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Simț tactil Intergrup  2.460 3 .820 1.355 .266 
Intragrup 35.723 59 .605   

Auz Intergrup 4.813 3 1.604 2.098 .110 
Intragrup 45.116 59 .765   

Vestibular Intergrup 7.661 3 2.554 4.580 .006 
Intragrup 32.895 59 .558   

Propioceptiv Intergrup 10.227 3 3.409 4.555 .006 
Intragrup 44.153 59 .748   

Vizual Intergrup 4.042 3 1.347 1.636 .191 
Intragrup 48.608 59 .824   

Gustativ Intergrup 17.422 3 5.807 6.632 .001 
Intragrup 51.668 59 .876   

Olfactiv Intergrup 1.899 3 .633 .920 .437 
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Pentru evaluarea relației de mediere între 
nivelul de procesare senzorială pe fiecare 
simț în parte, a fost aplicată regresia 
lineară de tip ANOVA. Se poate observa că 
medierea puternică este la nivelul 

simțului. olfactiv, proprioceptiv, auditiv, 
vestibular, gustativ ,tactil și vizual. 
Modelul de regresie se confirmă la nivelul 
analizei dintre variabile raportate la 
nivelul procesării senzoriale. 

Tabel 7-Relația de mediere dintre nivelul de procesare senzorială și fiecare simț în parte 

Mod
el R 

R 
Square 

Adjusted 
R Square 

Std. 
Error of 
the 
Estimate 

 

R Square 
Change 

F 
Chang
e df1 df2 

Sig. F 
Change 

1 .843a .710 .673 .4205165
3 

.710 19.266 7 55 .000 

a. Predictors: (Constant), Olfactiv, Propioceptiv, Auz, Vestibular, Gustativ , 
Simț tacti, Vizual 

 

În paralel a fost testată relația de mediere 
dintre variabila de gen și fiecare simț în 
parte sau procesarea senzorială per global. 
Conform datelor obținute și a pragului de 
semnificație statistică la valoare sig = 212, 
putem consider că modelul nu se 
validează, astfel neexistând o influență a 
genului în procesare stimulilor.  

A fost testată relația de mediere dintre 
diferite variabile. S-a utilizat testul 
ANOVA pentru a identifica dacă există o 
legătură directă între diferite variabile și 
tulburările senzoriale ce apar la fiecare 
grup de vârstă analizat. S-a constatat că 
factorii din mediu, cum sunt, nivelul de 
trai, socio-economic, studiile superioare și 
genul lotului studiat nu au o relație 
semnificativă statistic cu afectarea 

simțurilor. Singura variabilă ce 
influențează procesarea este vârsta sau 
sensibilitatea fiecărui simț în parte. 

Discuții 
Studiul de față a dorit să identifice 
tulburările de procesare senzorială 
întâlnite în rândul persoanelor autiste cu 
impact real asupra modului în care acestea 
le afectează viața cotidiană. Lotul de 
studiu a fost de  63 de pacienți a fost 
împărțit în 4 categorii de vârstă, pentru a 
evidenția rolul pe care acest factor îl are 
asupra procesării senzoriale. 

Rezultate ne indică faptul că afectarea 
senzorială este influențată de tipul 
participanților respondenți, de existența 
spectrului autist, nu și de mediu de viață, 

Model 
Suma 
pătratelor df Media F Sig. 

1 Regresie 23.848 7 3.407 19.266 .000b 
Residual 9.726 55 .177   
Total 33.574 62    

a. Dependent Variable: Procesare Senzoriala 
b. Predictors: (Constant), Olfactiv, Propioceptiv, Auz, Vestibular, Gustativ , 
Simț tactil, Vizual 
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nivelul socio-economic, gen, sau nivelul 
studiilor. Aceste rezultate ale analizei 
statistice realizate diferă ușor de unele 
date din literatură, ce susțin faptul că 
băieții sunt afectați într-un procent mult 
mai crescut față de fete și că simptomele, 
atât generale cât și senzoriale sunt mai 
accentuate la aceștia (APA, n.d.), dar 
susține ideea de biasare a raportării 
simptomelor dintre cele 2 genuri conform 
altor studii mai recente (Livingston et al., 
2022).  

Rezultatele acestui studiu indică faptul că 
cele mai sensibile zone de procesare 
senzorială sunt cele auditivă, vestibulară și 
vizuală (Ausderau et al., 2014) pentru 
marea categorie a persoanelor cu TSA. 
Acest lucru este în concordanță cu datele 
din literatura de specialitate și ar putea 
explica hipersensibilitatea stimulului 
auditiv, vizual, kinestezic și 
comportamentele atipice manifestate de 
persoanele cu TSA, cum ar fi mersul în 
vârful picioarelor, autovătămarea sau 
stimularea specifică. 

De asemenea simțurile proximale, cum 
sunt mirosul și atingerea, nu sunt la fel de 
afectate precum s-a crezut anterior, 
excepție făcând categoria bebelușilor 
asupra stimulului gustativ care se poate 
explica prin faptul că la această vârstă 
planurile de stimulare gustativă sunt 
incipiente. 

Simptomele acestor pacienți se schimbă 
odată cu dezvoltarea, dar există unele care 
rămân predominante pe tot parcursul 
vieții. Din analizele realizate, se poate 
observa existența unei sensibilități 
accentuate a auzului și a echilibrului, lucru 
confirmat și de studiile de specialitate 
(Mansour et al., 2021). Semnificația 
observației provenite din analiza de tip 

review (Mansour et al., 2021)  îi determină 
chiar pe autori să recomande introducerea 
testărilor auditive și vestibulare foarte 
specifice drept screening pentru noi 
născuți. Această afectare este frecvent 
însoțită și de o letargie anormală, 
dificultate în a termina sarcinile și în a 
rămâne concentrat mai mult timp, mai 
ales la vârste mai crescute(Marco et al., 
2011). 

Concluzii  
Pe baza analizei rezultatelor, putem 
sublinia faptul că sensibilitatea cea mai 
accentuată față de stimuli o prezintă 
bebelușii, iar reducerea acesteia se 
realizează pe măsură ce înaintează în 
vârstă. Acest lucru are implicații pe 
termen lung pentru că ne permite să 
concluzionăm faptul că un diagnostic și o 
intervenție cât mai precoce au un impact 
fundamental în dezvoltarea și 
funcționalizarea acestor persoane. Desigur 
că aceste informații sunt relevante, dar 
studiul trebuie să îl privim ca un proiect 
inițial  limitat de un lot redus de 
participanți. În autoadministrarea 
chestionarului, poate influența rezultatele 
obținute în ideea în care nu poate exista 
un control clinic. În condițiile unei 
autoraportări corecte, studiul de față 
trebui privit ca unul relevant din 
perspectiva înțelegerii dificultăților de 
procesare și integrare senzorială a 
persoanelor cu TSA, cu impact asupra 
practicii clinice și intervențiilor 
educaționale psihopedagogice și a  
terapiilor de limbaj. În plus chestionarul 
utilizat în cadrul acestui studiu se 
constituie într-un posibil instrument de 
lucru ce poate fi util pe viitor pentru 
sensibilizarea diagnosticului tulburărilor 
senzoriale la persoanele autiste. 
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Procesările și integrarea senzorială sunt  
într-o strânsă relație cu dezvoltarea 
persoanei, cu stimularea cognitivă și de 
limbaj, în lipsa cărora funcționalitatea 
persoanei pe termen lung este alterată. 
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