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SECȚIUNEA TEORETICĂ 

 

DIAGNOSTIC ŞI EVALUARE ÎN APRAXIA VERBALĂ (CAS) 

 

Profesor logoped Cîrstea Monica 

Şcoala Gimnazială Specială Târgovişte 

 

Apraxia verbală la copii (Child Apraxia of Speech) este o tulburare de vorbire rară în care  

copilul are dificultăți în a face mișcări precise atunci când vorbește. 

 În CAS, creierul se chinuie să facă planificări pentru mișcările aparatului fonoarticulator 

care conduc la vorbire. Mușchii vorbirii nu sunt slabi, dar nu funcționează normal, deoarece 

creierul are dificultăți în direcționarea sau coordonarea mișcărilor.Pentru a vorbi corect, creierul 

copilului trebuie să învețe cum să facă planificări care vor transmite mușchilor vorbirii cum să 

miște buzele, maxilarul și limba în moduri care duc la sunete exacte și cuvinte rostite cu viteză și 

ritm normal. 

 CAS este adesea tratată cu terapie logopedică unde copiii exersează modul corect de a 

spune cuvinte, silabe și fraze cu ajutorul unui logoped (specialist patolog). 

 Simptomatologie 

Copiii cu apraxie vorbală (CAS) pot avea multe simptome sau caracteristici ale vorbirii care 

variază în funcție de vârstă și de gravitatea problemelor lor de vorbire. 

 CAS poate fi asociată cu: 

• Întârzierea apariției primelor cuvinte; 

• Un număr limitat de cuvinte verbalizate; 

• Abilitatea de a emite doar câteva sunete (consoane sau vocale). 

 Aceste simptome sunt observate de obicei între 18 luni și 2 ani și pot suspiciona CAS.Pe 

măsură ce copiii vorbesc din ce în ce mai mult, de obicei între 2 și 4 ani, caracteristicile care 

indică probabil CAS includ: 

• Distorsionarea vocalelor și consoanelor; 

• Separarea silabelor în sau între cuvinte; 

• Erori de exprimare, cum ar fi "pie" care se aude ca "bye" (exemplu în limba romana 

“pară”/”bară”). 

 Mulți copii cu CAS au dificultăți în a-și aduce maxilarele, buzele și limba în pozițiile 

corecte pentru a scoate un sunet și pot avea dificultăți în a trece ușor la următorul sunet.De 

asemenea, ei pot avea probleme de limbaj, cum ar fi un vocabular redus sau dificultăți în a pune 

cuvintele în ordine. Unele simptome pot fi specifice copiilor cu CAS și pot fi utile pentru 

diagnosticarea tulburării. Cu toate acestea, unele simptome ale CAS sunt, de asemenea, simptome 

ale altor tipuri de tulburări de vorbire sau de limbaj. Este dificil de diagnosticat CAS dacă un 

copil are doar simptome care se găsesc atât la CAS, cât și în alte tipuri de tulburări de vorbire sau 

de limbaj.Unele caracteristici, denumite uneori markeri, ajută la distingerea CAS de alte tipuri de 

tulburări de vorbire. Cele asociate în special cu CAS  includ: 

• Dificultate de a trece ușor de la un sunet, silabă sau cuvânt la altul; 

• Mișcări bâjbâite cu maxilarul, buzele sau limba pentru a face mișcarea corectă pentru sunetele 

vorbirii; 



• Distorsiunea vocalelor, cum ar fi încercarea de a utiliza vocala corectă, dar spunând-o 

incorect; 

• Folosirea greșită a accentului într-un cuvânt ; 

• Accentuează la fel toate silabele ; 

• Separă silabele, de exemplu, face o pauză sau un decalaj între silabe; 

• Inconsecvență, cum ar fi greșește atunci când încearcă să rostească același cuvânt a doua 

oară; 

• Dificultate în a imita cuvinte simple; 

• Greșeli de exprimare incoerente, cum ar fi “totoș” în loc de “cocoș” 

 Există și alte particularități observate la majoritatea copiilor cu probleme de vorbire sau 

limbaj dar care nu sunt utile pentru a distinge CAS. Particularitățile observate atât la copiii cu 

CAS, cât și la copiii cu alte tipuri de tulburări de vorbire sau de limbaj includ: 

• Se bâlbâie mai puțin sau scoate mai puține sunete (vocale) decât este normal în intervalul 7 

până la 12 luni; 

• Rostește primele cuvinte târziu (după vârsta de 12 până la 18 luni); 

• Folosește un număr limitat de consoane și vocale; 

• Renunță (omite) frecvent la sunete; 

• Vorbire dificil de înțeles. 

 Alte tulburări de vorbire uneori confundate cu CAS 

 Un rol deosebit de important în stabilirea unui diagnostic corect îl are diagnosticul 

diferenţial.  

 Unele tulburări de vorbire se confundă adesea cu CAS, deoarece unele dintre caracteristici 

se pot suprapune. Aceste tulburări de vorbire includ tulburări de articulare, tulburări fonologice și 

dizartrie. Un copil care are probleme să învețe să producă sunete specifice, dar nu are probleme 

în planificarea sau coordonarea mișcărilor vorbirii, poate avea o tulburare fonologică sau de 

articulare. Articularea și tulburările fonologice sunt mai frecvente decât CAS. 

 Greșelile de articulare sau fonologie pot include: 

• Înlocuirea sunetelor, cum ar fi ,,tasă” în loc de „casă”, „palon” în loc de „balon” sau „pitică” 

în loc de „pisică” 

• Renunțarea (omiterea) la consoanele finale, cum ar fi pronunțarea lui „plân” în loc de „plâns” 

sau „mân” în loc de „mânz” 

• Oprirea fluxului de aer  

• Simplificarea combinațiilor de sunete, cum ar fi rostirea „ete” în loc de „este” sau „gas” în loc 

de „glas” 

 Dizartria este o tulburare motorie de vorbire care se datorează slăbiciunii, spasticității sau 

incapacității de a controla mușchii vorbirii. Emiterea sunetelor vorbirii este dificilă, deoarece 

mușchii vorbirii nu se pot mișca atât de repede sau la fel de puternic ca într-o situație normală. 

Persoanele cu dizartrie pot avea, de asemenea, o voce răgușită, blândă sau chiar tensionată, 

vorbire neclară ori lentă. Dizartria este adesea mai ușor de identificat decât CAS. Cu toate 

acestea, când dizartria este cauzată de deteriorarea anumitor zone ale creierului care afectează 

coordonarea, poate fi dificil să se determine diferențele dintre CAS și dizartrie. 



 Apraxia verbală la copii (CAS) are o serie de cauze posibile, dar în multe cazuri nu se 

poate determina o cauză anume. Adesea medicii nu observă o problemă în/la creierul unui copil 

cu CAS. 

 CAS poate fi rezultatul afecțiunilor (neurologice) ale creierului sau leziunilor, cum ar fi 

un accident vascular cerebral, infecții sau leziuni cerebrale traumatice.CAS poate apărea, de 

asemenea, ca un simptom al unei tulburări genetice, unui sindrom sau al unei stări metabolice. De 

exemplu, CAS apare mai frecvent la copiii cu galactozemie (prezenţă a galactozei în sânge). 

 CAS este uneori denumită apraxia dezvoltării. Cu toate acestea, copiii cu CAS nu scapă 

neapărat de această tulburare pe măsură ce se dezvoltă. În cazul multor copii cu tulburări de 

întârziere de vorbire sau dezvoltare, copiii urmează tipare obișnuite în dezvoltarea vorbirii și 

sunetelor, dar se dezvoltă mai lent decât de obicei. Copiii cu CAS nu fac greșeli tipice de sunete 

pe măsură ce se dezvoltă. Eu au nevoie de terapie logopedică pentru a face progrese maxime. 

 Factori de risc 

 Mutațiile genei FOXP2 par să crească riscul de apraxie verbală la copii (CAS) și a altor 

tulburări de vorbire și limbaj. Gena FOXP2 poate fi implicată în modul în care se dezvoltă 

anumiți nervi și căi din creier. Cercetătorii continuă să studieze modul în care mutațiile genei 

FOXP2 pot afecta coordonarea motorie și procesarea vorbirii și a limbajului în creier. 

 Complicații 

 Mulți copii cu apraxie verbală (CAS) au și alte probleme care le afectează capacitatea de 

comunicare. Aceste probleme nu se datorează CAS, dar pot fi observate împreună cu CAS. 

 Simptomele sau problemele care sunt adesea prezente împreună cu CAS includ: 

• Limbaj întârziat, cum ar fi dificultatea de a înțelege vorbirea, vocabularul redus sau 

dificultatea de a utiliza cuvintele corect gramatical atunci când le așează în frază sau 

propoziție. 

• Întârzieri în dezvoltarea intelectuală și motorie și probleme cu citirea, ortografia și scrierea. 

• Dificultăți cu abilitățile de mișcare motorie fină sau coordonarea. 

• Hipersensibilitate, când copilului poate să nu-i placă unele texturi la îmbrăcăminte sau textura 

anumitor alimente sau copilului nu-i place să se spele pe dinți 

 Prevenție 

 Diagnosticarea și tratarea apraxiei verbale într-un stadiu incipient poate reduce riscul 

persistenței pe termen lung a problemei. Dacă copilul dumneavoastră are probleme de vorbire, 

este o idee bună să găsiți un logoped (specialist patolog) care să vă evalueze copilul imediat ce 

observați orice problemă legată de vorbire. 

 Diagnosticare 

 Pentru evaluarea unui copil, logopedul (specialist patolog) va analiza simptomele și 

istoricul medical al copilului, va efectua o examinare a mușchilor folosiți în vorbire și va observa 

modul în care copilul produce sunete, cuvinte și fraze ca să vorbească. Logopedul va evalua, de 

asemenea, abilitățile lingvistice ale copilului, cum ar fi vocabularul său, structura propoziției și 

capacitatea de a înțelege vorbirea. 

 Diagnosticul CAS nu se bazează pe niciun test sau observație unică. Depinde de tiparul 

problemelor observate. Testele specifice efectuate în timpul evaluării vor depinde de vârsta 

copilului, de capacitatea de cooperare și de gravitatea problemei de vorbire. 

 Uneori poate fi dificil să se diagnosticheze CAS, mai ales atunci când un copil vorbește 

foarte puțin sau are dificultăți în interacțiunea cu  logopedul. 



 Este important pentru părinţi să identifice dacă copilul prezintă simptome de CAS, 

deoarece CAS se tratează diferit de alte tulburări de vorbire. Logopedul (specialist patolog) poate 

să stabilească o abordare adecvată a terapiei pentru copil, chiar dacă diagnosticul este inițial 

incert. 

  

 

Testele pot include: 

• Teste auditive 

Logopedul poate cere teste auditive pentru a determina dacă problemele auditive pot contribui la 

problemele de vorbire ale copilului. 

• Evaluare oral-motorie 
Logopedul (specialist patolog) va examina buzele, limba, maxilarul și vălul palatin al copilului 

pentru a identifica probleme structurale, cum ar fi despicături labiale și palatine sau alte 

probleme, cum ar fi tonusul muscular scăzut. Tonusul muscular scăzut nu este de obicei asociat 

cu CAS, dar poate fi un semn al altor afecțiuni. Logopedul (specialist patolog) va observa modul 

în care copilul își mișcă buzele, limba și maxilarul la activități precum suflat, zâmbit și 

sărutat/pupat. 

• Evaluarea vorbirii 

Capacitatea copilului de a scoate sunete, cuvinte și propoziții va fi observată în timpul jocului sau 

al altor activități. Copilului i se poate cere să numească imagini pentru a vedea dacă are dificultăți 

în a scoate sunete specifice sau a rosti anumite cuvinte sau silabe. Logopedul (specialist patolog) 

poate evalua coordonarea copilului și fluiditatea mișcării vorbirii în timpul sarcinilor de vorbire. 

Pentru a evalua coordonarea mișcării copilului în vorbire, copilului i se poate cere să repete silabe 

precum „sa-șa-za” sau să spună cuvinte precum „septembrie”. Dacă copilul poate să producă 

propoziții, logopedul (specialist patolog) va observa melodia și ritmul vorbirii copilului, cum ar fi 

modul în care accentuează silabele și cuvintele. Logopedul îl poate ajuta pe copil să fie mai precis 

oferindu-i indicii, cum ar fi rostirea unui cuvânt sau sunet mai lent sau dându-i indicii tactile pe 

față. 

 

Biblografie: 

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/childhood-apraxia-of-speech/diagnosis-

treatment/drc-20352051 

 

 

PERSPECTIVA DINAMICĂ A EVALUĂRII LOGOPEDICE 

 

Profesor logoped Mariana Lupu  

Centrul Logopedic Interşcolar Judeţean Galaţi, C.J.R.A.E.  Galaţi 

 

 Evaluarea este "un proces complex, continuu, dinamic de cunoaştere şi estimare 

cantitativă şi calitativă a particularităţilor dezvoltării şi a capacităţii de învăţare a copilului, de 

planificare şi programare care orientează elaborarea planului de servicii personalizat şi 

programele de intervenţie personalizate." (Gherguţ, A., 2005, p. 81). 



 Evaluarea în logopedie este un prim pas foarte important în demararea intervenţiei 

logopedice. În activitatea logopedică şi în general în activitatea educaţională, evaluarea 

îndeplineşte un rol central pentru că ea este cea care dictează întregul demers ulterior al 

recuperării tulburărilor de limbaj. Evaluarea cuprinde acţiunea de "constatare şi diagnosticare 

care oferă informaţiile şi datele referitoare la starea procesului, precum şi sugestii pentru deciziile 

ce urmează a fi adoptate cu privire la desfăşurarea activităţii în etapele următoare şi anticiparea 

rezultatelor posibile. Sub acest aspect, evaluarea îndeplineşte o funcţie de predicţie 

(prognosticare). Prin urmare, cunoaşterea rezultatelor, explicarea acestora prin factorii şi 

condiţiile pe care le-au produs, deci diagnosticarea procesului, precum şi prevederea desfăşurării 

activităţii în secvenţele următoare, constituie sensul şi funcţiile esenţiale ale evaluării." (Vlad, 

2000, p. 106). 

 Evaluarea logopedică îndeplineşte aceleaşi funcţii pe care le are şi evaluarea şcolară. În 

activitatea şcolară, evaluarea îndeplineşte mai multe funcţii (C. Cucoş, 2010): 

 de constatare dacă o anumită deprindere a fost formată sau o cunoştinţă a fost asimilată; 

 de informare a societăţii privind stadiul şi evoluţia pregătirii populaţiei şcolare; 

 de diagnosticare a cauzelor care au dus la o pregătire slabă şi la o eficienţă scăzută a 

rezultatelor şcolare; 

 de prognosticarea nevoilor şi disponibilităţilor viitoare ale elevilor; 

 de decizie asupra poziţiei sau integrării unui elev într-o ierarhie sau într-un nivel al 

pregătirii sale; 

 pedagogică, de formare de abilităţi, de întărire a rezultatelor, de conştientizare a 

posibilităţilor elevilor, de orientare şcolară şi profesională,dar şi de orientare a 

profesorului asupra a ceea ce a făcut şi mai are de făcut mai departe.  

Şi în activitatea logopedică, evaluarea poate avea aceleaşi obiective. Astfel, funcţiile 

evaluării în activitatea logopedică pot fi: 

1. Funcţia de constatare a nivelului achiziţiilor limbajului atât în etapa preterapeutică a 

intervenţiei logopedice, cât şi pe parcursul terapiei, dar şi în etapa finală a intervenţiei. 

2. Funcţia de diagnosticare sau de delimitare a tulburării de limbaj, precum şi de 

diferenţiere de tulburările de limbaj cu care se poate confunda.  

3. Funcţia de prognosticare, de anticipare a evoluţiei şi progresului copilului pe parcursul 

derulării intervenţiei terapeutice. 

4. Funcţia de decizie asupra strategiei terapeutice individualizate, care va fi urmată în 

vederea recuperării tulburării de limbaj. 

 Astfel, în funcţie de rezultatele evaluării sunt selectate cele mai adecvate metode şi 

procedee logopedice, materiale şi mijloace de lucru în recuperare. De asemenea, evaluarea 

iniţială permite conturarea obiectivelor principale ce vor fi urmărite în terapie, ceea ce va asigura 

succesul intervenţiei. Aşadar, evaluarea are drept scop dirijarea deciziei şi intervenţiei în 

activitatea terapeutică, poate stabili un diagnostic şi un prognostic. 

 Între evaluare şi intervenţie trebuie să existe o legătură permanentă. Referindu-se, în 

general, la elaborarea unui proiect de intervenţie educaţională terapeutică, E. Vlad (2000, p. 105) 

consideră că trebuie să existe o articulare permanentă între evaluare şi intervenţie şi care se 

supune câtorva cerinţe, precum:  

 evaluatorul să precizeze când şi unde trebuie realizată evaluarea; 



 evaluarea să contribuie la optimizarea acţiunii educative; 

 evaluatorul să precizeze obiectivele dezirabile şi aşteptările sale; 

 evaluatorul să precizeze finalităţile şi valorile urmărite de proiectul de acţiune; 

 evaluatorul să menţioneze ce capacităţi şi competenţe noi vizează; 

 evaluatorul să prezinte efectele scontate în urma intervenţiei; 

 evaluatorul să sesizeze indicatorii ce determină reuşita sau eşecul acţiunii derulate. 

 Orice intervenţie educativă presupune mai întâi o "scanare" a achiziţiilor pe care le deţine 

copilul. De asemenea, o acţiune pedagogică, dar şi terapeutic - recuperatorie cuprinde trei etape 

ale evaluării, şi anume: evaluarea iniţială, evaluarea continuă şi evaluarea finală. Evaluarea 

iniţială este un proces complex şi unitar care vizează stabilirea nivelului de dezvoltare la 

începutul intervenţiei şi a nivelului potenţialului de evoluţie. Evaluarea continuă completează 

evaluarea iniţială, iar aceste două evaluări se însumează în evaluarea finală. Fără o evaluare 

corectă şi completă, am acţiona haotic, la întâmplare şi fără un rezultat satisfăcător.  

 Aşadar evaluarea se întâlneşte pe tot parcursul intervenţiei logopedice, atât la începutul, 

cât şi în cursul intervenţiei, dar şi la finalul ei. Aşa cum precizează Purle Teodora, evaluarea nu 

este un proces static, de stabilire a unui diagnostic, ci este un proces dinamic, care se regăseşte în 

permanenţă în acţiunea de intervenţie logopedică, iar atunci când identificăm progresul copilului, 

realizăm de fapt o evaluare. (apud Tobolcea, Soponaru, 2013, p. 36) De asemenea, evaluarea nu 

trebuie considerată "un demers exterior intervenţiei, ci ca una din componentele sale esenţiale." 

(Vlad, 2000, p. 99) Dacă evaluarea iniţială are un rol de diagnostic, evaluarea continuă are un rol 

reglator, este cea care precizează eficienţa programului de intervenţie şi stabileşte dacă 

intervenţia se derulează în continuare sau intervin modificări, iar evaluarea finală precizează dacă 

obiectivele trasate la începutul intervenţiei au fost atinse.  De asemenea, fiecare nouă evaluare 

trebuie să constituie "un feedback, atât pentru copil, cât şi pentru logoped, prin care să-şi 

amelioreze propria activitate de recuperare, în ceea ce priveşte obiectivele stabilite, activităţile, 

dar şi strategia didactică." (Purle, apud Tobolcea, Soponaru, 2013, p. 37) 

 Un aspect foarte important, surprins de T. Purle (ibidem, p. 37-38), se referă la 

dimensiunea preventivă a evaluării în logopedie. Autoarea precizează că o evaluare logopedică şi 

o intervenţie timpurie sunt în măsură să amelioreze şansele copiilor cu tulburări de limbaj şi să 

reducă numărul intervenţiilor complicate de mai târziu. La cabinetele logopedice interşcolare, cei 

mai mulţi copii se prezintă când deja deficienţele de limbaj sunt instalate şi stabilizate. De 

asemenea, la unii copii debutul şcolii coincide cu prima vizită la specialistul logoped, datorită 

faptului că deficienţele de limbaj devin vizibile, iar copiii trebuie să facă faţă solicitărilor şcolare. 

Este de preferat ca tulburările de limbaj să fie corectate până în momentul intrării copilului la 

şcoală, deoarece cu cât copilul este mai mic, cu atât şi deficienţa de limbaj este într-un stadiu 

incipient şi astfel se corectează mai uşor. De asemenea, intervenţia logopedică în perioada 

preşcolarităţii va evita instalarea şi a altor deficienţe ale limbajului, în special ale limbajului scris. 

Majoritatea şcolarilor cu dislalie polimorfă ajung să transpună această deficienţă a limbajului oral 

în scris. 

 O problemă legată de evaluarea continuă este cea legată de măsurarea progresului în 

activitatea de recuperare logopedică, adică cum putem înregistra dacă, de exemplu, un copil cu 



dislalie polimorfă progresează în corectarea sunetului. Este necesar un instrument care să 

măsoare o etapă secvenţială, adică un instrument care să măsoare progresul copilului la un 

moment dat. În acest sens, Purle (2010) ne propune un instrument de evaluare a progresului - 

Instrumentul D-I.E.P. pentru copiii care prezintă dislalie. Cu ajutorul acestui instrument se poate 

măsura progresul pe tot parcursul terapiei logopedice, astfel încât se poate şti în orice moment 

care este nivelul performanţei copilului dislalic în raport cu evaluarea anterioară. 

 Evaluarea reprezintă şi etapa finală ce urmează după derularea unor acţiuni educative şi 

de recuperare în care pot fi măsurate rezultatele aplicării programului de intervenţie. În evaluarea 

finală putem aplica aceleaşi teste ca şi în cadrul evaluării iniţiale, pentru a putea evidenţia 

evoluţia copilului şi a rezultatului la care s-a ajuns în recuperare, a gradului în care au fost atinse 

obiectivele. În acest sens, Jinga (1994, p. 162) precizează că evaluarea este procesul de 

comparare a rezultatelor obţinute în activitatea instructiv-educativă cu obiectivele planificate, dar 

şi cu resursele utilizate. 

 Ca o concluzie, putem preciza căevaluarea cuprinde următorii paşi (Vlad, E., 2000, p. 

101): stabilirea obiectivelor şi a comportamentului dezirabil al elevilor; proiectarea şi executarea 

programului de realizare a obiectivelor propuse; măsurarea rezultatelor aplicării programului. 
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PSIHOMOTRICITATEA DEZVOLTATĂ PRIN JOC 

 

Prof. psihopedagog, 

Cojocariu Amalia Roxana 

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Arad 

 

Psihomotricitatea este definită ca funcţie ce integrează planurile motric, intelectual şi 

afectiv, totodată relevând şi nivelul de “integrare funcţională bună a individului în ambianţă”. De 

asemenea, se poate spune că evoluţia pe care o înregistreză copilul la nivelul comportamentului 

motor este, ulterior, distribuită spre niveluri complexe ale dezvoltării sale de felul limbajului sau 

cogniţiei. În cazul în care se constata că bagajul de abilităţi motrice este deficitar, pentru a 



preveni sau a compensa deficienţe secundare, este necesară o consolidare a planului psihomotric 

şi perceptiv-motric.   

 Astfel, o serie de solicitări pe planul psihomotor şi al conduitelor perceptiv motrice va 

duce la înzestrarea copilului cu un comportament motric adecvat şi la stimularea paralelă a 

planurilor cognitiei şi limbajului. 

             Cu cât evoluţia în dezvoltarea motricităţii şi a psihomotricităţii este mai mare, cu atât se 

formează mai repede abilităţi ale scrisului. In fapt, dezvoltarea psihomotricităţii este legată de 

evoluţia sistemului nervos şi reflectă maturizarea psihică generală care este implicată în întregul 

sistem al limbajului şi, în special, în scris. Aşadar, dezvoltarea psihomotricităţii şi antrenamentul, 

împreună cu factorii ce ţin de intelect, de motivaţie şi de afectivitate, devin condiţii 

indispensabile în realizarea progresului la scris.  

 Datorită acestor considerente, acest proiect educațional vine în sprijinul copiilor cu cerințe 

educative speciale și urmărește pe lânga recuperarea deficiențelor și dezvoltarea de aptitudini 

necesare formarii unor deprinderi minime de autonomiei personale cât și integrarii socio-

profesionale. 

Educaţia  psihomotrică ocupă un rol important  în terapia  generală, dacă  deficienţa 

mintală  este asociată  cu debilitatea motorie, ştiind că aceşti copii formează grupa 

necoordonaţilor, lenţilor, nedibacilor, impulsivilor, instabililor, inhibaţilor, emotivilor. 

 Fiecare componentă a conduitei psihomotrice a fost analizată şi fiecare activitate are 

menţionat obiectivul general. Probele trebuie astfel concepute încât să vizeze zona proximei 

dezvoltări, permiţând evaluarea potenţialului copilului asupra bagajului de cunoştinţe. 

 Ţinând cont de faptul că populaţia şcolară căreia i se adresează aceste probe este cu 

dizabilitate mintală moderată şi uşoară se poate spune că tulburările ce apar în sfera 

psihomotricităţii sunt stâns legate de cele ce apar la nivel cognitiv. Specifice pentru această 

dizabilitate sunt: timpul de reacţie scăzut, viteza diminuată a mişcărilor, imprecizia lor dublată de 

sincinezii, imitarea deficitară a mişcărilor cu reflectarea lor în oglindă care prelungesc timpul de 

formare a dexterităţilor manuale şi care au semnificaţie în deprinderile grafice. Aşadar, 

personalitatea deficientului mintal este un sistem decompensat. Aceasta decompensare sistemică 

se poate observa şi la nivel psihomotric, fiind şi prima pârghie de compensare la nivelul intregii 

personalităţi. Psihomotricitatea este punctul de plecare al demersului terapeutic compensator, de 

aceea este absolut necesară o evaluare temeinică a acestui palier psihic. 

 Compensarea ulterioară a psihomotricităţii copilului cu dizabilităţi intelectuale îşi 

regăseşte eficienţa în fidelitatea şi complexitatea evaluării. O evaluare corectă şi o recuperare 

eficientă a planului psihomotric va avea ca urmare o mai mare facilitate în insuşirea limbajului 

scris-citit. Etapa evaluării psihomotrice şi a dezvoltării abilităţilor psihomotrice este esenţială în 

momentul debutului terapiei dislexo-disgrafiei. 

Printre activitățile de învățare care aparțin terapiei ocupaţionale pentru clasele I – X, care 

fac referire la dezvoltarea psihomotricității, putem aminti următoarele: 

 Exersarea gesturilor manuale fundamentale şi a coordonării motrice: răsucire/ mulare/ 

înşirare/ şnuruire/ tăiere/ înnodare/ îmbinare/ împletire/ ţesut/ cusut  

 Exerciţii de împletire în 3 şuviţe  

  Exerciţii pentru formarea – exersarea coordonării bimanuale  

  Exerciţii de antrenare-stimulare a musculaturii fine a mâinilor/degetelor (fineţe, precizie, 

coordonare oculo-motorie şi control motric)  

 Exerciţii de imitare cu mâna /degetul/ creionul a poziţiilor orizontală, verticală, oblică;  

  Divertisment grafic exprimat în desenare şi colorare  



  Desen dupa şablon (trasare de contururi şi umplerea spaţiului – cu fond, prin haşurare de 

linii), incastrare, desen după obiecte familiare prin asociere/redare de figuri geometrice  

Pornind de la acestea, am considerat că realizarea și folosirea unor jucării din lemn, de 

către copii cu sau fără CES, ar contribui la dezvoltarea psihomoticității lor. 

Acest serviciu educaţional este realizat pentru a veni în sprijinul copiilor cu tulburari în 

dezvoltarea psihomotricității a părinţilor şi a şcolii. 

 

 

 

Grup ţintă 
Acest program se adresează copiilor din învăţământul gimnazial şi clasele de 

preprofesionalizare, elevi ai Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă, Arad cuprinşi în 

programul de terapia tulburărilor de limbaj.  

Elevii incluşi în program sunt cei cu tulburări psihomotrice  selecţionaţi după evaluarea 

psihomotricităţii.  

Obiective 

 Dezvoltarea autonomiei personale, autonomiei sociale, limbajului, psihomotricităţii, 

cogniţiei, socializării;  

 Dezvoltarea abilităţi de utilizare a unităţilor de măsură, de numarare, vederea in spatiu si 

de stabilire relatiile dintre obiecte. 

 Construirea sentimentului de încredere în sine, a unei pareri bune despre propria persoană. 

 Dezvoltarea coordonării ochi-mână, a capacităţii de comunicare cu ceilalţi, a spiritului de 

competiţie. 

 Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor alternative de educaţie şi terapie; 

 Realizarea unei campanii de informare şi promovare a proiectului în comunitate; 

Activităţi 

    Pentru atingerea obiectivului principal al proiectului propunem realizarea următoarelor 

activităţi: 

 Stabilirea echipei de implementare a principiilor de lucru şi a atribuţiilor – 

competenţelor fiecărui membru al echipei stipulate şi în fişele de post ;  

 Programe individualizate care să cuprindă toţi paşii urmaţi în terapia copilului 

(portofoliul); 

 Informarea şi sensibilizarea personalului din instituţie cu privire la scopul 

proiectului ; 

 Monitorizarea evoluţiei fiecărui copil înscris.   

Produsele activitatilor vor fi jucariile de lemn. 

Jucăriile de lemn, o atracţie magică 

Scopul jucăriilor este acela de dezvoltare a inteligenţei, a creativităţii, a memoriei, a 

psihomoticităţii, a personalităţii şi în final, de formare a copilului pentru viaţa de adult. 

Istoria jucăriilor este foarte veche, la fel de veche ca şi istoria umanităţii. Primele jucării 

au fost construite numai din elemente care se găseau în natură: din lemn, piatră, lut, iarbă sau 

chiar din oase.  

Astăzi, multe jucării sunt făcute din plastic, cauciuc, metal, păpuşile pot vorbi şi chiar pot 

recunoaşte vocea stăpânului, jocurile pe calculator sunt din ce în ce mai numeroase şi mai 

complexe. Acum există jucării pentru toate stadiile de dezvoltare ale copilului, jucării din ce în ce 

mai sofisticate, interesante şi care ţintesc spre o dezvoltare cât mai complex. 



În toată această varietate de jucării, unele mai atractive decât altele, zgomotoase sau nu, 

radiocomandate sau electrice, scumpe sau ieftine, jucăriile de lemn îşi păstrează locul de secole. 

 Jucăriile de lemn costă, de cele mai multe ori, ceva mai mult decât jucăriile similare din 

plastic. Cu toate acestea, multe cadre didactice consideră că jucăriile de lemn rămân cea mai bună 

variantă pentru copiii lor. Nu numai pentru că sunt facute din materiale naturale care nu conţin un 

nivel ridicat de substanţe toxice aşa cum pot conţine jucăriile de plastic, dar şi pentru multe alte 

beneficii pe care acestea le oferă. 

Jucăriile de lemn nu sunt doar simple jucării. Cele create noi sunt vesele, colorate, 

durabile, atrăgătoare, incitante, stimulează imaginaţia, creativitatea, dezvoltă psihomotricitatea şi 

încurajează învăţarea.  

Jucăriile care s-au realizat sub atenta îndrumare a profesorilor psihopedagogi din cadrul 

Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă au urmărit la elevi dezvoltarea structurilor perceptiv-

motrice de bază,  schema corporală şi lateralitatea, noţiunile de culoare-formă-mărime, 

orientarea, organizarea şi structurarea spaţio-temporală. S-au folosit exerciţii de dezvoltare a 

motricităţii fine şi a preciziei mişcărilor: gesturi fundamentale (liniare, rectilinii, rotative, 

polimorfe); controlul segmentar (gesturi simple, fixarea lateralităţii, schemă corporală, 

coordonare dinamică a mâinilor); exerciţii elementare de şnuruire/ tăiere/ înnodare/ îmbinare/ 

împletire. De-asemena s-au utilizat şi exerciţiile pentru formarea şi exersarea coordonării oculo-

motorii şi bimanuale. Ca instrumente de lucru, s-au folosit, pensula, foarfeca, matriţa, planşeta, 

rigla, metrul de croitorie, şablonul/tiparul, trusa de desen.  Materialele folosite au fost diverse: 

lipici, placaj, carioci de diferite culori, sfoară, şnur, lână, sârmă, lemn, ochi coloraţi. Tehnicile de 

lucru au inclus lipirea, colajul, şnuruirea, tăierea, înnodarea, îmbinarea, împletirea, asamblarea, 

vopsirea. Produse simple finite sunt utile dar şi decorative. 
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DEZVOLTAREA PSIHICĂ ŞI ÎNVĂŢAREA LA COPIII CU DEFICIENȚĂ MINTALĂ 

 

Doctorand UPSC ION CREANGĂ CHIȘINĂU-MOLDOVA 

Prof logoped MOCANU CORNELIA 

 

Copiii cu dizabilităţi mintale fac parte din categoria copiilor cu cerinţe de educaţie specială 

(CES). Gama cerinţelor speciale este mai vastă şi cuprinde, pe lângă categoria „dizabilităţi”, încă 

alte două categorii: „dificultăţi” şi „dezavantaje”. În ultimii 20 de ani cercetările din domeniul 

educaţiei au adus în centrul atenţiei specialiştilor (fie aceştia cadre didactice sau cercetători), dar 

şi a elevilor şi părinţilor, situaţii educaţionale noi, inedite, care au supus mediul şcolar unor 

adevărate încercări.  

Dezvoltarea psihică se referă la apariția și manifestarea proceselor, însușirilor, stărilor și 

structurilor psihice, în timp ce dezvoltarea socială implică o continuă amplificare a posibilităților 



de relaționare cu ceilalți și o acordare cât mai bună a propriei conduite cu diversitatea cerințelor 

sociale. Dezvoltarea psihică are în ansamblu o direcție calitativ ascendentă, dar ea nu prezintă o 

desfășurare simplă, liniară. Dezvoltarea psihica este sistemică, adică apariția oricărei noi însușiri 

sau substructuri psihice se reflectă la nivelul întregului sistem psihic căruia îi modifica, într-o 

măsură mai mica sau mai mare, vechea organizare. Astfel, apariția în preșcolaritate a reglajului 

voluntar se răsfrânge asupra tuturor celorlalte procese și funcții psihice. Tot aceeași caracteristică 

explică de ce o schimbare a unei dimensiuni psihice nu este absolut identică la toți cei aflați în 

același stadiu de dezvoltare. Dezvoltarea psihică este stadială. Dezvoltarea psihică nu este o 

trecere insesizabilă de la ceva la altceva, o simplă juxtapunere de elemente nou dobândite, ci este 

unitate a continuităților și discontinuităților, ceva conservându-se, iar altceva schimbându-se, 

modificându-se, transformându-se, iar acest altceva fiind conținutul unui nou stadiu psihic. Prin 

urmare, un anumit stadiu de dezvoltare psihică se deosebește de un altul prin nivelul și 

proprietățile proceselor, însușirilor și structurilor psihice, prin conexiunile dintre ele și prin 

eficiența lor adaptativă. Un stadiu este nu numai un moment care apoi dispare, ci el este precedat 

de procese preparatorii și, apoi, odată instalat, se pregătesc premisele pentru un nou stadiu, 

aceasta trecere fiind un indiciu de normalitate, în timp ce rămânerea într-un stadiu, peste anumite 

limite, este semnul întârzierii care precede handicapul. Dezvoltarea psihică este rezultatul 

interacțiunii factorilor externi și interni. Cei externi sunt constituiți din totalitatea acțiunilor și 

influențelor ce se exercită din exterior asupra dezvoltării și formării personalității umane. Aceștia 

sunt mediul și educația. 

        Educația incluzivă presupune integrarea cu drepturi depline a elevilor cu deficiențe în 

aceeași clasă cu elevii de vârstă cronologică asemănătoare, cu suportul și serviciile necesare 

pentru a beneficia de activități educative. Elevii cu deficiențe, chiar dacă nu reușesc să atingă 

performanțele medii ale colegilor de aceeași vârstă cronologică, pot dobândi cunoștințe și abilități 

valoroase prin participarea la lecții. Elevul este sprijinit în a  învăța într-un mediu cu așteptări 

înalte și este foarte probabil să se implice cu o mai mare determinare în activitățile de învățare. În 

general nu se așteptă ca elevii cu deficiențe să învețe exact același conținut, în același mod ca și 

colegii de clasă, dar ar trebui să fie provocați să învețe cât mai mult posibil. Colaborarea dintre 

cadrele didactice implicate în educația elevilor cu deficiențe (învățător, profesor de sprijin, 

psiholog, consilier școlar, logoped) este un semn distinctiv al educației incluzive. Membrii 

echipei nu acționează în mod izolat, ci în colaborare, având întotdeauna în vedere nevoile de 

sprijin ale elevului cu deficiențe integrat în școala de masă. Intenția este aceea de a valorifica și 

ține seama de modul diferit în care elevii învață, astfel încât toți elevii să aibă acces la materialul 

prezentat. 

         În cazul copiilor cu deficienţă mintală este dificil să se facă aprecieri în legătură cu ceea ce 

sunt capabili să facă şi ceea ce nu pot face, indiferent de ariile de dezvoltare avute în vedere. Ca 

în cazul multor copii cu nevoi speciale, este mai uşor să se facă presupunerea că ei sunt mult mai 

neajutoraţi decât sunt în realitate. Când se constată că nu pot realiza anumite sarcini, inevitabil se 

va face presupunerea că potențialul lor este limitat, lucru fals pentru că, la fel ca şi în cazul 

oricărei alte persoane, variabilitatea şi capacităţile copiilor cu deficienţă mintală sunt diferite şi 

sunt influențate semnificativ de personalitatea fiecăruia. O parte dintre adulți tind să devină 



nervoși și anxioși atunci când intră în contact cu un copil cu handicap pentru prima dată. Acest 

fapt reprezintă o reacție tipică, ce are drept substrat nu atât lipsa de cunoștințe despre deficiența în 

sine, ci mai ales o întreagă pleiadă de informații neverificate și prejudecăți legate de persoanele 

cu deficiențe.  La primul contact cu un copil cu deficiență, cei mai mulți se gândesc  la acesta ca 

la un „copil handicapat”.  Pe măsură ce petrec mai mult timp cu copilul, îl observă, lucrează cu el 

sau se implică în diverse activități și jocuri cu acesta, ei constată că au început să se gândească la 

copilul respectiv ca la un „copil cu deficiență", și, în curând, vor descoperi că se vor gândi la 

acesta ca la un „copil" pur si simplu. Vocabularul copiilor cu deficiență mintală este mult mai 

sărac decât cel al copiilor normali de aceeaşi vârstă, iar decalajul dintre forma pasivă şi cea activă 

a acestuia este semnificativ. Frecvent, noţiunile abstracte sunt însuşite doar ca etichete verbale, 

ceea ce împiedică folosirea lor adecvată. Frazele sunt mai scurte şi defectuos alcătuite, cu multe 

dezacorduri, greşeli de topică sau omisiuni. Vorbirea copiilor cu deficiență mintală are un fals 

caracter de economicitate. Precaritatea limbajului şi a comunicării este amplificată de handicapul 

socio-cultural. Lipsa unor deprinderi de comunicare fiabile, în contexte sociale cât mai variate, 

blochează iniţierea şi cultivarea unor relaţii interpersonale de calitate, menţinându-i pe copiii cu 

deficienţă mintală într-o perpetuă stare de izolare. 

Majoritatea elevilor cu deficiență mintală au nevoie de asistența unui logoped, dar îmbunătățirile 

în pronunție, voce și modul de articulare al cuvintelor sunt destul de lente la acești copii. În plus, 

rămâne aceeași problemă a incapacității de a generaliza, problemă evidentă mai ales în cazul 

limbajului, care este de cele mai multe ori decontextualizat la clasă și greu de utilizat. În plan 

semantic, este prezentă sărăcia de idei, un dezacord între ceea ce exprimă și realitatea, dar și o 

înțelegere simplificată sau trunchiată a ideilor vehiculate.  

Fragilitatea și labilitatea conduitei verbale - o caracteristică a limbajului copilului cu deficiență 

mintală descrisa de E. Verza (1998) - constă în neputința copilului  de a exprima logico-

gramatical conținutul situațiilor semnificative, neputința de a se menține la nivelul unui progres 

continuu și de a-și adapta conduita verbală la schimbările ce apar în diverse împrejurări. De 

asemenea, este posibil ca elevul cu deficiență mintală să poată vorbi relativ bine la un moment 

dat, dar ulterior să manifeste dereglaje accentuate și chiar regres la nivelul limbajului și 

comunicării. 

În cazul necesității comunicării cu un copil cu deficiență mintală, există o serie de recomandări 

cu caracter general care pot conduce la o mai bună receptare a mesajului. Persoanele cu 

deficiență mintală pot avea dificultăți în înțelegerea limbajului, dacă acesta este mai complex și 

cuprinde concepte abstracte. 

Persoanele cu deficiență mintală pot avea dificultăți în exprimarea gândurilor și sentimentelor pe 

care le au la un moment dat. Se poate întâmpla ca răspunsurile date să fie, de fapt, niște scheme 

verbale învățate sau auzite care să nu exprime starea în care se află la momentul respectiv. De 

exemplu, la întrebarea „Cum te simți?”, răspunsul va fi aproape întotdeauna „Bine!”, deși starea 

copilului poate să fie oricum altfel decât bună. În astfel de situații întrebările trebuie să fie cât mai 

concrete și ar trebui formulate astfel încât copilul să poată să-și concretizeze verbal stările în care 

se află. Folosirea unor mijloace vizuale sau o gestică sugestivă poate ajuta în această direcție: 

figuri care exprimă anumite stări, gesturi care indică zona în care copilul simte disconfort etc. 



Tonul și volumul vocii este extrem de important în comunicarea cu elevii cu deficiență mintală. 

Prin tonul vocii putem încuraja copilul, dar în același timp ne putem afirma și autoritatea. O voce 

joasă, o vorbirea rară, apăsată și sigură poate exprima calmul şi autoritatea, oferind încredere 

copilului.  

S-a constatat că atunci când cineva primeşte mesaje pe „tonul parental”,  apare o tendință 

automată de acceptare a autorității persoanei care folosește acest ton. În schimb, tonul înalt, 

strident sau ascuțit trădează nemulţumire, teamă sau nervozitate iar persoana care folosește acest 

ton este percepută ca fiind nesigură și fără experienţă și autoritate. Este de preferat să se 

folosească un ton egal iar accentuările și modificările în intensitatea vocii trebuie făcute numai 

atunci când vrem să accentuăm mesajul într-o direcție sau alta. 

Trebuie să avem în vedere faptul că uneori copiii cu deficiență mintală nu răspund la întrebări sau 

răspund greșit, pentru că nu au înțeles ceea ce li se cere. De aceea este important modul în care 

comunicăm, cuvintele cheie fiind claritatea și simplitatea. În clasă sau în prezența copiilor cu 

deficiență mintală trebuie să vorbim permanent despre ce facem sau despre ce se întâmplă. În 

comunicarea cu copiii cu deficiență mintală se recomandă utilizarea de cuvinte ușor de înțeles și 

propoziții simple atunci când doriți să le cereți o informație sau le solicitați să facă ceva. De 

exemplu, dacă vreți ca elevul să vă aducă creionul îi veți spune: „Andrei, adu-mi creionul”, și nu: 

„Andrei, adu-mi creionul și caietul de exerciții”. Ultima propoziție cuprinde de fapt două 

comenzi, iar copilul cu deficiență mintală va răspunde fie la prima: „adu-mi creionul” fie, cel mai 

probabil, la cea de-a doua: „caietul de exerciții”, pentru că, din punct de vedere temporal, a fost 

auzită ultima. Acest fenomen are legătură cu modul în care funcționează memoria de scurtă 

durată la persoanele cu deficiență mintală, unde există deficiențe atât în capacitate de a folosi 

memoria pe termen scurt sau în procesul de manipulare a informațiilor stocate de memoria pe 

termen scurt, aspecte care influențează semnificativ performanțele cognitive ale elevului 

(Dockrell și McShane, 1992).  

               Odată depășite prejudecățile și barierele impuse de acestea, acceptarea faptului că un 

copil este doar un copil - indiferent de capacitățile lui fizice sau intelectuale - este una firească. 

Singura modalitate prin care se poate ajunge la integrarea firească a acestor copii este educarea 

societății în ansamblul ei. În momentul în care vor exista campanii eficiente de conștientizare și 

informare care să aibă în centrul lor copiii cu deficiențe, va fi fost făcut primul pas către o 

societate tolerantă, care va accepta faptul că acești copii au aceleași drepturi ca orice ființă. 
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 Dacă analizăm frecvenţa tulburărilor de vorbire la diferite vârste, ajungem la concluzia că 

vârsta preşcolară deţine recordul. Cauzele care stau la baza acestor tulburări pot fi grupate în 

două mari categorii: prima, la nivelul condiţiilor, evoluţiei sau condiţiilor şi evoluţiei normale; 

cea de-a doua, la nivelul condiţiilor, evoluţiei sau condiţiei şi evoluţiei anormale. 

Cele mai frecvente tulburări de vorbire care se încadrează în prima categorie constau în 

substituirea unor sunete mai greu de pronunţat cu altele uşoare şi recurgerea la pronunţarea 

aproximativă. E mai ales cazul dislaliilor uşoare: sigmatisme, rotacisme, lambdacisme ş.a., multe 

din aceste tulburări se corectează spontan, întrucât pronunţarea corectă evoluează în strânsă 

legătură cu dezvoltarea aparatului fono-articulator, a auzului fonematic şi cu lărgirea 

posibilităţilor de imitaţie verbală. Dintre elementele tipice pronunţării infantile, înlocuirea 

sunetului „r” cu „l” sau cu „i”, manifestă o mai mare tendinţă de stabilitate, menţinându-se la unii 

copii până către vârsta de 5-6 ani. 

Gama tulburărilor de vorbire care fac parte din cea de-a doua categorie dispune de 

numeroase diversificări. Cauzele lor sunt multe şi de gravitate diferită. Din rândul celor mai 

importante fac parte: malformaţiile anatomo-fiziologice ale aparatului fonoarticular fisura 

labiodentară, absenţa omuşorului, prezenţa vegetaţiilor adenoide etc.), hipoacuzia, alalia, 

oligofrenia, insuficienţa mediului de vorbire, ambianţa de vorbire deficitară ori artificializată (de 

exemplu, vorbirea pseudoinfantilă sau alintată a persoanelor din jur) ş.a. Cele mai multe 

malformaţii anatomo-fiziologice pot fi corectate prin intervenţii chirurgicale, urmând a se 

efectua, după vindecare, exerciţii logopedice pentru corectarea vorbirii, prin solicitarea 

structurilor normalizate. 

Pentru hipoacuzici sau surzii parţiali, sunt necesare aparate amplificatoare (proteze 

auditive) capabile să asigure corectarea audibilităţii. La alalici nu se pune atât problema 

corectării, cât mai ales a formării şi dezvoltării comunicării verbale. Este necesară intervenţia 

logopedică perseverentă şi sistematică pentru a realiza, concomitent cu vorbirea, dezvoltarea 

psihică pe baze specific verbale. 



Pe fondul oligofreniei, pot apărea deficienţe şi tulburări de vorbire de la cele mai uşoare 

(dislalia) până la cele mai grave (dizartria şi anartria). Cu cât oligofrenia este într-un stadiu mai 

avansat, cu atât posibilităţile de corectare sunt mai reduse. 

Insuficienţele mediului de vorbire pot fi evitate prin înscrierea copilului în grădiniţă şi 

frecventarea constantă a acesteia de către copil, prin evitarea vorbirii artificializate de către 

adulţii ce-l înconjoară pe copil. Tulburările uşoare de vorbire se pot corecta chiar în absenţa unui 

sprijin organizat din exterior, adică o corectare spontană ori prin efortul copilului. În situaţia în 

care tulburările de vorbire nu cedează la vârsta preşcolară, preocupările trebuie să continue şi în 

etapa următoare acesteia, adică în şcoală. 

Copiii cu tulburări de vorbire trebuie educaţi în aşa fel, încât să devină activi, sociabili, 

îndrăzneţi, vorbăreţi.Aceste trăsături comportamentale au pentru ei o adevărată valoare 

terapeutică, dacă sunt amplasate într-un context adecvat, adică nici o exigenţă excesivă, nici o 

lipsă totală de exigenţă. 

Corectarea tulburărilor de vorbire necesită la această vârstă atât măsuri diferenţiate, cât şi 

măsuri comune.Cele diferenţiate sunt solicitate de specificul deficienţei, iar cele comune de 

înrudirile dintre deficienţe. Stimularea verbală primeşte sprijin de seamă din partea utilizării 

jocurilor şi jucăriilor, tocmai pentru că ele îl dinamizează cel mai mult pe copilul de această 

vârstă. Un rol însemnat îl au poeziile, cântecele, răspunsurile la întrebări, diferite 

istorioare. Stadiul dezvoltării limbajului la copiii preşcolari permite obţinerea de rezultate 

satisfăcătoare într-un timp relativ scurt. 

Activitatea specifică a preşcolarului, jocul, trebuie folosită cât mai mult pentru normalizarea 

vorbirii acestuia. 

Prevenirea şi înlăturarea tulburărilor de vorbire, activitatea corectiv-recuperativă trebuie 

să înceapă cu copiii preşcolari mici, deoarece la această vârstă tulburările sunt mai frecvente, iar 

transformarea lor în deprinderi greşite ar avea urmări grave asupra dezvoltării ulterioare a 

personalităţii copiilor: frânează dezvoltarea limbajului şi comunicării, împiedică însuşirea 

cunoştinţelor prevăzute de curriculum, îi fac timizi. 

 În etapa de corectare a tulburărilor de vorbire, se disting trei etape: 

a) etapa de depistare şi cunoaştere a tulburărilor de vorbire; 

b) etapa de formare şi consolidare a unor deprinderi articulatorii corecte şi de formare a auzului 

fonematic, de dezvoltare a motricităţii generale şi a mişcărilor fonoarticulatorii; 

c) etapa de muncă individuală sau colectivă pentru corectarea, fixarea şi consolidarea emiterii 

suntelor. 

a) Etapa de depistare şi cunoaştere a tulburărilor de vorbire presupune ca educatoarea grupei să 

întocmească o evidenţă clară a copiilor cu dificultăţi de vorbire, să realizeze la începutul anului 

şcolar o fişă pentru fiecare copil, în care să consemneze datele obţinute în urma evaluărilor 

iniţiale, în ceea ce priveşte dezvoltarea limbajului şi comunicării. Această fişă va fi completată pe 

parcursul anului şcolar şi va consemna progresele obţinute de fiecare copil. 

La începutul anului, educatoarea va urmări modul de pronunţie a sunetelor din punct de vedere al 

emiterii şi se va acţiona pe linia formării şi consolidării unor deprinderi articulatorii, pe educarea 

respiraţiei şi a echilibrului dintre inspiraţie şi expiraţie, pe dezvoltarea auzului fonematic, a 

mişcărilor fonoarticulatorii. 

Pentru prevenirea şi înlăturarea tulburărilor de vorbire constatate se pot folosi exerciţii cum sunt: 

 jocurile în aer liber; 

 expirarea şi inspirarea alternativă pe gură şi nas; 

 jocuri de ghicire a vocilor care îi strigă; 

 imitarea onomatopeelor specifice unor animale; 



 recitarea de poezii ritmice; 

 identificarea şi diferenţierea cuvintelor sinonime şi paronime; 

 folosirea unor exerciţii pentru dezvoltarea organelor fonoarticulatorii. 

Constatările din etapa depistării se înregistrează în fişa de observaţie, cu precizarea sunetelor 

incorecte, poziţia limbii în timpul pronunţiei, conformaţia maxilarelor, a dentiţiei, cursivitatea 

vorbirii. 

b) Etapa de formare, fixare şi consolidare a unor deprnderi articulatorii corecte contribuie la 

formarea unor deprinderi de respiraţie corectă, dezvoltarea capacităţii toracice şi pulmonare, 

realizarea unei mobilităţi sporite a organelor articulatorii, dezvoltarea auzului fonematic. 

c) Etapa de muncă individuală sau colectivă pentru corectarea, fixarea şi consolidarea deprinderii 

de emitere a sunetelor presupune multă răbdare şi înţelegere. Timpul de corectare poate dura mai 

mult sau mai puţin pentru fiecare copil, în funcţie de gradul de dificultate şi de receptivitatea 

copilului. 

 Munca de corectare propriu-zisă trebuie desfăşurată individual, în absenţa celorlalţi copii. 

Aceasta presupune exerciţii respiratorii, exprimarea unor propoziţii scurte în care să fie prezent 

un cuvânt ce conţine sunetul ce trebuie corectat, demonstrarea în oglindă a modului de formare a 

sunetului, exersarea pronunţiei şi apoi introducerea sunetului în alte silabe. După obţinerea 

pronunţării corecte a sunetului, se trece la consolidarea lui prin reproducerea unor texte, poezii, 

povestiri, descrieri etc. 

 Dereglările de limbaj influenţează negativ personalitatea copiilor, de aceea educatoarea 

trebuie să dovedească tact şi perseverenţă în activitatea pe care o desfăşoară cu copiii cu astfel de 

probleme, în vederea integrării lor în colectiv şi eliminării stărilor negativiste comportamentale. 
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Tulburarea orofacială miofuncțională  este definită ca un cumul de disfuncționalități ale 

feței și ale gurii, care afectează în mod direct sau indirect mestecatul, înghițitul, vorbirea, ocluzia 

dinților, mișcările maxilarelor, igiena orală, estetică feței, precum și creșterea și dezvoltarea 

scheletului. (Paskay, în 2012) 

În tulburările orofaciale miofuncționale avem următoarele disfuncționalități la nivelul 

musculaturii limbii și maxilarelor, oaselor feței cu implicații asupra actului de hrănire, înghițire, 

respirație și vorbire. 

Tabloul simptomatologic al tulburării orofaciale miofuncționale cuprinde:  

 Respirația bucală, dificultăți de respirație nazală 

 Dificulțăți în alimentare 

 Mișcări viciate și limitate la nivelul limbii 

 Prognatism 
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 Malocluzie 

 Tulburări articulatorii, mai ales la nivelul sunetelor linguale (ex.: s, z, j, ş, ţ etc.) 

 Hipersalivație 

 Dificultăți de înghițire 

 Dențiție implantată greșit 

 Poziția eronată a limbii în stare de repaos (limba poziționată în partea de jos a limbii) 

 Bruxism 

 Hipotonie la nivelul mușchilor feței 

 Văl palatin îngust și înalt 

 Prezența polipilor nazali și a amigdalelor mărite 

 Postură deficitara a capului și sau a întregului corp  

Cauze ale tulburării orofaciale miofuncţionale: 
 fosele nazale şi traiectul nazal este blocat sau parţial blocat, nepermiţând scurgerea 

corectă a aerului; 

 alergii sau vegetaţii adenoide; 

 hiperproliferarea de ţesut amigdalian; 

 tulburări la nivelul limbii, ceea ce implică funcţionarea deficitară a acesteia; 

 asimetria facială; 

 suptul degetului; 

 utilizarea îndelungă a suzetei (îndelung înseamnă şi după vârsta de 2 ani sau suficient de 

mult încât să conducă la apariţia viciată a implantării dentiţiei); 

 fren lingual scurt, cu implicaţii asupra funcţionalităţii limbii şi a implantării dentiţiei, 

precum şi a configurării muşcăturii, ca urmare a poziţionării maxilarelor; 

 deficite locomotorii, fizice, de postură. 

Pentru evaluarea tulburării orofaciale miofuncționale se folosește protocolul MBGR Protocol 

of Orofacial Myofunctional, elaborat în 2009 de I.Q. Marchesan, G. Berretin Felix, K.F. Genaro 

şi M.I. Rehder.  

Protocolul are două părți, prima parte evaluează istoricul familial și personal pe următoarele 

direcții (probleme medicale şi de sănătate generale şi tratamente urmate, respiraţie, somn, hrănire, 

mestecare, înghiţire, comportamente orale şi de postură, abilităţi comunicaţionale, abilităţi 

articulatorii, abilităţi perceptive-auditive, fonaţia, performanţe şcolare/educaţionale), iar în cea de 

a doua parte se realizează evaluarea clinică (postura corporală, structura şi conformaţia feţei, 

măsurătorile maxilarelor şi ocluzia maxilarelor, examinări orale şi intraorale suplimentare - faţă, 

frunte, nas, conformaţia nasului, maxilarelor, obrajilor, mucoasa intraorală, fren lingual, palat 

dur, văl palatin, amigdale, obraji la nivelul interior al cavităţii bucale, uvula, dinţi, rebord 

alveolar- mobilitatea buzelor, limbii, a vălului palatin şi a maxilarelor, prezenţa sau absenţa 

senzaţiei dureroase de la nivel orofacial, tonusul buzelor, bărbiei, limbii şi obrajilor, funcţiile 

orofaciale: respiraţie, înghiţire, mestecare, vorbire şi fonaţie. 

Direcţii de intervenţie şi terapie 
1. Restabilirea echilibrului oral în poziţia de repaus 

Restabiliarea echilibrului oral în poziți de rapaus presupune cavitatea bucală închisă, maxilarele 

apropiate, dinții ușor îndepărtați, respirație nazală, limba se află în poziție ridicată în spatele 

incisivilor superiori.Această poziţie presupune echilibru la nivelul aparatului fonarticulator. 

Alterarea poziţiei de repaus determină disfuncţii la nivelul grupelor musculare orofaciale şi 

tulburări de creştere a oaselor craniofaciale.  Ajustarea poziției de repaus a cavității bucaleeste de 

cele mai multe ori soluția pentru tulburarea miofuncțională de natură orofacială. 



2. Dezvoltarea abilităţilor motorii 

Intervenţia la nivelul motor, în contextul tulburării miofuncţionale orofaciale, presupune creşterea 

tonusului muscular la nivel facial şi oral şi dezvoltarea abilităţilor de coordonare motorie prin 

exerciţii de antrenare motorie pentru: limbă, buze, maxilare, muşchii feţei, muşchii faringelui şi 

laringelui. 
 

3. Dezvoltarea abilităţilor respiratorii 

Antrenarea abilităţilor respiratorii vizează: pregătirea grupelor musculare implicate în actul 

respirator (musculatura intercostală, muşchiul diafragmei, musculatura gâtului şi a feţei), 

coordonarea grupelor musculare pentru a diferenţa inspirul de expir, respiraţia verbală de 

respiraţia nonverbală, mobilizarea musculară în vederea creşterii volumului respirator şi a 

preciziei respiratorii, dezvoltarea abilităţilor de a diferenţia între respiraţia orală şi cea nazală. Cel 

mai important aspect în terapia miofuncţională este acela de a restabili respiraţia nazală, 

eliminând posibilele blocaje la nivelul traseului nazal: alergii, vegetaţii adenoide, disfuncţii 

velare, hiperproliferarea de ţesut amigdalian, deviaţie de sept etc. 

4. Dezvoltarea abilităţilor articulatorii funcţionale 

Demersul terapeutic este cel al terapiei tulburării dislalice, unde etapele de corectare sunt: etapa 

pregătitoare, etapa emiterii sunetului (se vizează emiterea unui sunet nou, şi nu corectarea 

sunetului pronunţat deficitar), etapa diferenţierii sunetului izolat de alte sunete ale vorbirii, etapa 

consolidării sunetului nou emis, etapa diferenţierii sunetului în silabe şi cuvinte, etapa 

automatizării sunetului în vorbirea curentă. 

5. Eliminarea tulburărilor de deglutiţie 

Tulburările orofaciale miofuncţionale apar în contextul suptului non-nutritiv, al utilizării pe o 

perioadă lungă a suzetelor şi al suptului degetului, toate aceste comportamente orofaciale 

defectuoase constituindu-se în factori de risc pentru malocluzia cavităţii bucale. În aceste 

condiţii, antrenarea abilităţilor motorii pentru a facilita un act de deglutiţie funcţional este foarte 

importantă. Această antrenare motorie vizează musculatura labială, linguală, a maxilarelor, cea 

faringiană, laringiană şi toracală, implicate în actul respirator. Exerciţiile aplicate pot fi ori cele 

clasice, logopedice, ori exerciţii specifice terapiei deglutiţiei (ASHA – Pediatric Dysphagia) 

6. Antrenarea abilităţilor fonatorii 

 În tulburarea orofacială miofuncţională, la fel ca şi în alte tulburări de vorbire, abilităţile 

fonatorii, vocea, trebuie vizate, de asemenea. Obiectivele antrenării vocii sunt:dezvoltarea 

abilităţilor motorii implicate în actul fonator (antrenarea musculaturii faringiene, laringiene, 

respiratorii); identificarea celui mai confortabil registru tonal; creşterea capacităţii de susţinere 

vocală a actului de vorbire; eliminarea obiceiurilor vocale defectuoase (raclajul cavităţii 

faringiene, plescăitul, mestecatul în timpul vorbirii); reducerea stresului/anxietăţii în raport cu 

producerea vocală şi a vorbirii. 

 Terapia tulburării miofuncţionale orofacialepresupune o abordare în echipa 

multidisciplinară, logoped, neurolog, stomatolog, ortodont, chirurg maxilo – facial, orl – ist, 

alergolog. Demersul terapeutic vizează cauza și nu simptonul.  

 Tulburarea miofuncţională orofacială este una complexă, iar delimitarea acesteia în 

literatura de specialitate a fost necesară pentru a putea sublinia diferenţierea unor cazuri care 

aparent sunt similare, dar care au o evoluţie foarte diferită. Delimitarea acestei tulburări drept o 

categorie diagnostică de noutate, distinctă, obligă terapeutul limbajului la o reorganizare a 

diagnosticului de dislalie (includem aici posibile sinonime ale acestei categorii: tulburare 



articulatorie şi fonologică, tulburare de pronunţie, tulburarea sunetelor vorbirii) și regândirea 

demersului terapeutic.  
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„Dacă nu depinde de noi să avem un glas frumos, de noi depinde să-l cultivăm și să-l 

fortificăm, să studiem toate treptele de la sunetele grave până la cele mai înalte” Cicero 

Toate cele trei aspecte ale limbajului: fonetic, lexical și gramatical - prezintă egală 

importanță pentru dezvoltarea psihică normală a copilului.  

În literatura de specialitate, deficiențele au fost denumite tulburări de vorbire, care se 

resorb și dispar în mod progresiv pe parcursul perioadei preșcolare. 

Însușirea sistemului fonetic al limbii materne nu se produce spontan, ci necesită o 

intervenție activă și sistematică a logopedului, în permanentă colaborare cu educatoarea, cu 

familia. Astfel pentru a veni în contact verbal cu cei din jur, pentru a-și face transmisibile nevoile, 

dorințele, impresiile, gândurile și intențiile, copilul trebuie să le îmbrace în forme verbale 

inteligibile.  

Procesul de îndrumare a dezvoltării vorbirii cuprinde mai multe etape, care se întrepătrund în 

mod firesc: ascultarea vorbirii celorlați; reproducerea ei pe baza imitației; constituirea unui sistem 

verbal propriu; prevenirea unor deficiențe și corectarea lor.  

Ținând seama de situațiile enunțate, măsurile care se aplică trebuie să aibă un caracter 

educativ propriu-zis de amelioare, de îmbunătățire a vorbirii, un caracter educativ 

profilactic, de prevenire a unor deficiențe în vorbirea lor și un caracter curativ, respectiv de 

tratament specializat al tulburărilor de ordin patologic. 

Este foarte necesar ca logopedul să cunoască evoluția ontogenetică a limbajului la copil și 

factorii care contribuie la formarea și dezvoltarea limbajului: sănătatea generală; maturizarea 

neuromotrică; influențe educative pozitive;  condițiile familiale materiale și culturale ale 

copilului.  

Pornind de la aceste considerente, corectarea tulburărilor de vorbire și a greșelilor de 

exprimare la vârsta preșcolară și școlară se impune din două motive:  

 Este mai ușor să formezi deprinderi noi de vorbire, decât să corectezi pronunția greșit  

formată;  

 La intrarea în școală dificultățile de limbaj pot provoca tulburări de personalitate care 

prin conștientizarea defectului pot duce la insuccese școlare și dificultăți de integrare în 

colectivul școlar.  

Sarcinile logopedului:  cunoașterea și prevenirea cauzelor care provoacă tulburări de limbaj și 

asigurarea unui climat favorabil dezvoltării normale a limbajului;  



- studierea și cunoașterea simptomatologiei tulburărilor de limbaj, a metodelor și 

procedeelor de corectare;  

- depistarea, examinarea persoanelor cu tulburări de limbaj, și organizarea activităților în 

funcție de vârstă și tulburare;  

- corectarea tulburărilor de limbaj în paralel cu dezvoltarea gândirii, cu personalitatea, cu 

activitatea lor și formarea unei atitudini normale față de propriul defect și față de lumea 

din jur;  

- elaborarea unui program terapeutic corect ținând seama de esența, cauzele, mecanismele 

ce au provocat această tulburare de limbaj; 

- inițierea în probleme de logopedie a persoanelor din anturajul copiilor pentru înțelegerea 

și sprijinirea acestora.  

 

Pentru corectarea tulburărilor de vorbire, distingem două categorii de metode:  

 Metode și procedee de ordin general (gimnastica corpului și a organelor care participă 

la realizarea pronunției, educarea respirației și a echilibrului dintre expirație-inspirație, 

educarea auzului fonematic, educarea personalității, înlăturarea negativismului față de 

vorbire și a unor tulburări de comportament);  

 Metode și procedee specifice (exerciții de pronunție cu sau fără instrumentar logopedic 

realizat în oglindă).  

Activitatea de corectare a pronunției am realizat-o în trei etape principale: etapa 

pregătitoare, etapa de formare a sunetelor și de obținere a articulării lor și etapa de consolidare și 

verificare a deprinderilor de pronunțiie corectă, a sunetului corectat.  

 Metodologia de lucru se rezumă la:  

- Demonstrația din partea logopedului și exersare prin imitare de către copii;  

- Exersarea de un anumit număr stabilit pe zi,  nu mai mult de 5-10 minute într-o repriză;  

- Exercițiu - joc trebuie să aibă caracter de joc;  

- Jocul didactic și jocul liber să se realizeze după indicațiile din material.  

Ținând seama de particularitățile de vârstă și individuale ale preșcolarilor și școlarilor mici, 

de unele disfuncții neuromotrice și psihosociale, precum și de cerințele, dezvoltării și 

perfecționării vorbirii și comunicării la această vârstă, direcțiile de activitate vizează: 

dezvoltarea motricității generale; exersarea motricității și kinesteziilor fonoarticulator; educarea 

ritmului în mișcare, respirație și vorbire; educarea respirației, volum, ritm, respirație verbală; 

exersarea articulării și pronunției sunetelor limbii materne; educarea auzului fonematic; educarea 

gesticii și mimicii în vorbire; educarea exprimării expresive; psihoterapie-socioterapie.  

Exerciții pentru dificultăți de pronunție a sunetelor (corectarea dislaliilor) 
Există metode cu caracter general folosite în corectarea dislaliilor cât și metode specifice 

pentru fiecare sunet în parte. 

A. Metode de corectare a dislaliilor cu caracter general  
1.Exercițiile de respirațieurmăresc: mărirea capacității respiratorii, obținerea unui ritm 

respirator uniform și mai ales educarea echilibrului dintre inspir și expir . 

a. Învățarea copilului să inspire pe nas și să expire pe gură. În inspir, trunchiul se apleacă pe 

spate, abdomenul se extinde.În expir, trunchiul se apleacă în față, și se revine încet la normal. 

b. Exerciții de suflat: Umflăm balonul! Suflă fulgul și ține-l în aer! Stinge lumînarea! Suflă în apă 

cu paiul! Aburește oglinda! 

c. Exerciții de respirație diferențiată în oglindă: 3 timpi inspir -5 timpi expir;  inspir alternativ pe 

o nară și cealaltă;  inspir pe gură și in expir pe nas;  inspir normal și expir lung;  inspir lung și 

expir prelungit (30 secunde).  



d. Exerciții de respirare verbală, pentru a obișnui copilul să vorbească în expir: pronunțăm 

vocale, prelung și rar, fără efort, în timpul unui expir; pronunțăm silabe: consoană-vocală sau 

grup consonatic-vocală (ex: sa, respectiv stra) în timpul unui expir; exerciții ritmice de expirație, 

însoțite de mișcare (mers) și cântec (Un, doi, un, doi / Faceți toți la fel ca noi!)  

2. Exerciții de gimnastică generală:- exerciții de gimnastică a membrelor într-un anumit 

ritm;  

imitarea mersului cadențat și a mersului normal; mișcări ale gâtului și rotirea capului; mișcări ale 

brațelor și rotirea lor; strânge și deschide pumnul; exerciții pentru întărirea musculaturii 

abdominale;  

exerciții pentru întărirea musculaturii toracale; exerciții de gimnastică însoțite de exerciții de 

respirație și emitere a unor vocale sau silabe directe:  

− A - brațele lateral, pieptul înainte (inspir), pronunția vocalei A sau a unor silabe sa, za, la 

(expir);  

− E - brațele se păstrează lateral, dar antebrațele cu palmele întinse se duc spre umeri în față, 

pieptul înainte (inspir), pronunția vocalei E sau silabe (expir);  

− brațele se ridică, se pun palmele pe cap, pieptul înainte (inspir ), pronunția vocalei I sau silabe 

(inspir);  

− brațele se duc în față se unesc în formă de cerc (inspir) pronunția vocale O sau silabe (expir);  

− U – brațele în față, întinse (inspir) și pronunția vocalei U sau silabe (expir).  

3 Exerciții de gimnastică a aparatului fonoarticular– se pot face zilnic timp de 5-10 

minute: pentru maxilare: închiderea și deshiderea largă a gurii; mișcări ale mandibulei dreapta-

stânga;  pentru obraji: umflarea și sugerea obrajilor; spargerea balonașelor; pentru buze: 

întinderea buzelor (zâmbim) și rotunjirea lor (țuguiate); vibrarea buzelor;  pentru limbă: ridicarea 

și coborârea limbii în exterior; mișcări laterale în interior și în afară; limbă ascuțită și limbă 

„lopată”; vibrarea limbii între dinți odată cu vibrarea buzelor. 

4 Educarea auzului fonematic și antrenarea atenției auditivese fac împreună cu copilul  

a) Exerciții de imitare a sunetelor din natură și de pronunție de onomatopee: șarpele :sss! 

(prelungit);  

albina: bâzz-bâzz!;  liniște: șșșș! (cu degetul pe buze); vântul:vâjj-vâjj! (j prelungit); oftatul: off –

off off!;  vaietul: vai-vai-vai!; cucul: cu-cu! cu-cu!; găina: co-co-co cotcodac!  cocoșul: cucurigu!  

b) Recunoașterea persoanelor după voce sau identificarea unor sunete sonore.  

c) Diferențierea pronunției greșite de cea corectă.  

d) Învățarea corespondenței fonem-grafem.  

e) Exerciții de analiză fonetică: Cu ce sunet începe cuvântul?;Ce sunet se aude la sfârși?; Unde 

se aude sunetul...? (la inceput, mijloc sau final), Câte silabe are cuvântul?  

B. Metodele specifice de emitere corectă a fiecărui sunet  
Logopedul explică și demonstrează aceste procedee:  se arată la oglindă modul corect de 

articulare al sunetului; se demonstrează poziția corectă a limbii, buzelor, obrajilor, maxilarelor; să 

încerce emiterea sunetului în șoaptă, apoi cu voce normală; să exerseze sunetul în silabe (după 

emiterea lui corectă) în poziții diverse: inițial, final, median; să exerseze sunetul în cuvinte și 

propoziții; să verifice dacă s-au format automatisme pentru emiterea sunetului în vorbirea 

independentă a copilului cu ajutorul unui material divers (poezii, texte, ghicitori, proverbe).  

Toate aceste exerciții se fac sub formă de joc în fața oglinzii. Prin muncă diferențiată și 

prin munca în grupuri mici de copii, am reușit să exersez auzul lor fonematic, astfel încât să 

perceapă distinct și corect fiecare sunet al limbii, să distingă diferențele de accent sau deosebirile 

între consoanele surde și cele sonore.  



Însuși dialogul logoped-copil și copil-copii, este o modalitate de exersare, de antrenament 

lexical și de însușire a structurii gramaticale a limbii.  

Condiții care trebuie respectate sunt:  selectarea materialului fonetic pe care îl oferim 

copiilor,  interesul activ și mereu sporit al părinților față de aceste tulburări ale copiilor 

lor;exigența manifestată în vorbire, sub aspectul corectitudinii, va fi însă totdeauna îmbinată 

cu grijă pentru exprimarea la nivelul de înțelegere a preșcolarilor și școlarilor; vorbitul rar, 

pronunțând mai accentuat cuvintele, astfel încât să poată sesiza bine structura sonoră a acestor 

cuvinte. 

Comunicarea verbală în copilărie își pune amprenta asupra dezvoltării psihice a omului, 

influențând ansamblul capacităților sale sociale (chiar stilul social-comunicațional), influiențează 

precizia și estetica exprimării gândirii și chiar însușirile personalității. La preșcolar și școlarul 

mic, limbajul joacă rolul unui „instrument activ și deosebit de complex al relațiilor copilului 

cu cei din jurul său, și în același timp, un instrument de organizare a activității psihice.” 
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 Noile tendințe moderne sociale au dus la apariția a din ce în ce mai multe tulburări de 

pronunție în rândul copiilor, asupra cărora, metodele clasice de intervenție, descrise în literatură 

de specialitate, nu sunt suficiente.Când dezvoltarea vorbirii nu urmărește o traiectorie normală de 

dezvoltare și apar tulburările de pronunție și de articulare (DSM 5), intervenția este necesară în 

scopul articulării corecte a sunetelor emise, care formează cuvinte, propoziții s.a. Când metodele 

clasice de corectare, impostare nu dau rezultate, putem apela la folosirea instrumentelor 

ajutătoare.Astfel, am început să simțim nevoia în cadrul terapiei tulburărilor de limbaj și de 

comunicare, o îmbinare între vechile metode de corectare și folosirea unor noi instrumente 

necesare antrenării și dezvoltării aparatului fonoarticulator. Unele dintre instrumentele 

logopedice folosite în cadrul terapiei sunt cele de la ARK Therapeutics.În anul 2000 Debra C. 

Lowsky, împreună cu soțul ei, au început să creeze instrumente orale pentru stimulare, primele 

instrumente având numele de ARK’s Z Vibes și Z Grabber. Aceste instrumente au fost folosite de 

atunci cu o rată mare de succes în cadrul indivizilor de toate vârstele, cu diverse abilități 

cognitive, în mod special pentru cei cu dificultăți articulatorii, tulburări de masticație și deglutiție 

și sau tulburări senzoriale orale.  

 Scopul intrumentelor logopedice ARK Terapeutics, este folosirea acestora în scopul 

stimulării orale. Stimularea orală constă în pregătirea aparatului fonoarticulator pentru exercițiile 

specifice, care urmează să se realizeze în cadrul ședințelor de logopedie. Folosirea instrumentelor 



din gama Z Vibe s-au dovedit a fi utile, accelerând și îmbunătățind procesul terapeutic în multe 

dintre cazurile pe care le-am avut. De exemplu, am constatat, că se poate folosi cu rezultate 

pozitive în lucru copiilor cu hiposensibilitate sau care nu sunt conștienți de componentele 

aparatului fonoarticulator. În cazul celor cu hipersensibilitate, instrumentele ajută la 

desensibilizarea orală.Totodată, exercițiile de stimulare orală contribuie și la scăderea gradului de 

salivare, o problemă destul de des întâlnită în ultimii ani în randul copiilor. 

 Vă prezentăm mai jos câteva din exercițiile ce se pot realiza cu ajutorul acestor 

instrumente.Astfel, pentru conștientizarea facială și stimularea acesteia, se folosește suportul 

de mâna cu vibrații ( Z-Vibe), deplasându-l pe toată lungimea mușchilor faciali dinspre urechi 

spre gură. Același obiectiv se poate realiza și rotind instrumentul Preefer Tip pe toată lungimea 

mușchilor faciali, din spre urechi în spre gură.Pentru conștientizarea și stimularea mușchilor 

obrajilor, se plasează Probe Tip înăuntrul colțului gurii (comis) și se deplasează ușor înăuntrul 

obrazului. Un alt exercițiu pentru stimularea mușchilor obrajilor este să se introducă o acadea 

rotundă (acadea rotundă ce se poate achiziționa din comerț)in suportul de mână Z-vine și apoi în 

interiorul gurii și se rotește.Pentru stimularea buzelor, se folosește Preefer Tip, prin rotirea 

acestui instrument pe toată lungimea buzelor, pe rând, de la stânga la dreapta și invers.Se poate 

folosi și Probe Tip, prin lovituri ușoare pe buze, astfel se stimulează toată suprafața 

acestora.Pentru stimularea limbii, se plasează Probe Tip pe limbă, se apasă ușor în jos pe limba 

și cu mișcări fine, se masează dinspre vârful limbii înspre rădăcina limbii. Se pot folosi ambele 

suprafețe striate ale instrumentului.Pentru a crește gradul de stimulare, instrumentele se pot răci 

în apă rece pentru câteva secunde. Temperatura scăzută poate crește și gradul de atenție în cadrul 

ședințelor de terapie. Durata și intensitatea exercițiilor diferă în funcție de diagnostic și 

obiectivele urmărite.După realizarea exercițiilor de stimulare orală, care au încălzit componentele 

aparatului fonoarticulator, se trece la realizarea exerciților specifice, în cadrul recuperării, astfel 

folosim instrumentele pentru stimularea și dezvoltarea mușchilor buzelor și mușchilor limbii. 

 Stimularea și dezvoltarea mușchilor buzelor are că scop obținerea a trei poziții ale 

acestora: apropierea, rotunjirea și tuguierea.Apropierea buzelor sau lipirea buzelor este starea 

normală a poziției buzelor noastre. Această mișcare ajută să mâncăm cu lingură, să bem apă din 

pahar, să bem cu paiul, să mâncăm o acadea etc. De asemenea, apropierea buzelor, menține salivă 

în cavitatea bucală, favorizează o respirație corectă și ajută în pronunția sunetelor labiale p, b, 

m.Rotunjirea buzelor este abilitatea de a tensiona mușchii în scopul de a pronunța sunetele o, 

u.Extinderea buzelor este abilitatea lor de a se ţuguia, în scopul ținerii unui pai între buze, a da 

pupici, a suflă aer și de a pronunța sunete precum ș, j.Un exercițiu pentru a lipi buzele și intării 

mușchii acestora, este acela de a a folosi Preefer Tip, pe care îl așezăm între buze (atenție să nu 

apuce cu dinții), pe toată lungimea acestora, atât cât ne permite anatomia și solicităm să se 

închidă buzele și să apese cu ele pe instrument, timp de 3-5secunde. 

Pentru rotunjirea buzelor și întărirea musculaturii, se plasează o acadea rotundă între buze și se 

solicită să se strângă și să se susțină poziția timp de 3-5 secunde. Se repetă acest exercițiu 

folosind acadele de circumferințe diferite sau alte obiecte, pentru a ajuta obținerea sunetelor o, u, 

ș, j (Preefer Tip, spaghete, pai mai gros pentru smoothie, pai mai subțire).Pentru a stimula 

ţuguierea buzelor, se folosește mânerul, care se plasează sub buza inferioară și se rotește spre 

exterior, apoi deasupra buzei superioare și se rotește către exterior. În timpul rotirii mânerului, se 

atinge de buze podul palmei copilului, pentru a da pupici.Exercițiile pentru stimularea și 

dezvoltarea mușchilor limbii presupune abilitatea de a ridică limba sus, în cerul gurii, în scopul 

manipulării bolului alimentar, în timpul înghiţirii și de a pronunța sunete precum l, n, r, t, 

d. Lateralizarea limbii stânga-dreapta, este abilitatea necesară manipulării alimentelor, formării 

bolului alimentar, această ajută procesul de hrănire și nu ajută la pronunția sunetelor vorbirii. 



Exercițiile specifice pentru aceste mișcări se realizează în cadrul terapiei tulburărilor de 

masticație și de deglutiţie.Un exercițiu care stimulează ridicarea limbii și ajută la pronunția 

sunetelor este Fine Tip. Se ține instrumentul în poziție verticală, apăsând sus în cerul gurii în 

spatele incisivilor. Se retrage instrumentul și se cere să se atingă cu limba locul stimulat cu 

ajutorul instrumentului. 

 

        

Probe Tip  Preefer Tip  Fine Tip Grabber  Z-Vibes 

 Aceste instrumente orale targhetează inputul tactil oral pentru a îmbunătăți tonusul 

muscular oral și senzorial oral. Instrumentele sunt concepute spre a fi folosite cu vibrații și fără 

vibrații. Cu ajutorul vibrațiilor, instrumentele orale, creează un nou nivel de stimulare orală, care 

duce la o mai bună conștientizare a mișcărilor specifice, realizate de mușchii obrajilor, de 

mandibulă, de buze și de mușchii limbii în actul vorbirii, precum și în activitatea de masticație și 

de deglutitie. În anumite cazuri, indivizii pot fi mai puțin receptivi la vibrații decât alții. Vibrațiile 

chiar pot deranja la început, de aceea este necesar un timp mai îndelungat de acceptare.  

Introducerea instrumentelor în cadrul terapiei trebuie să se facă treptat, într-o manieră ludică, 

astfel încât copilul să le accepte cu plăcere. 

 Aceste instrumente sunt ușor de folosit de către specialiștii în domeniu.Totodată terapia 

motorie senzorială realizată cu aceste instrumente, în scopul îmbunătățirii vorbirii și a masticatiei 

și deglutitiei, trebuie aplicată împreună cu alte metode de intervenție terapeutică. Terapia oral 

motorie senzorială în logopedie este ca o piesă de puzzle care completeaza tabloul recuperării.  

 

Bibliografie: 
-TIPS & TECHNIQUES FOR THE Z-VIBE® BOOK,   https://www.arktherapeutic.com/ 

 

 

INSTRUMENTE DE INTERVENȚIE  ÎN DISLALIE– DISCUL LOGOPEDIC 

 

Prof. consilier Diaconu Ionela,  

C.J.R.A.E. Olt- punct de lucru Liceul Tehnologic ”Danubius”, Corabia, Olt 

 

Tulburarea dislalică poate afecta fiecare sunet din inventarul sunetelor/fonemelor 

limbii. Ea constă în abaterea de la pronunția obișnuită, neputința emiterii unor sunete sau a 

silabelor, ori omiterea lor, înlocuirea, substituirea, inversarea sau deformarea.În formele grave, 

asemenea fenomene se pot produce și la nivelul cuvintelor. 

Abordarea timpurie a tulburărilor accentuate de limbaj asigură acestei categorii de copii 

pregătirea necesară pentru activitatea lor ulterioară în școala de masă, terapia logopedică la 

vârstele mici dovedindu-se a fi una din măsurile utile de prevenire a insuccesului școlar. 

https://www.arktherapeutic.com/


Terapia dislaliei urmăreşte formarea deprinderii de exprimare corectă, în care putem 

observa câteva etape în corectarea unui sunet:  

1. Etapa pregătitoare: o etapă importantă ce presupune stabilirea unei relaţii cu copilul 

logopat, crearea unei atmosfere plăcute care să asigure participarea conştientă şi activă a 

copilului. În această etapă, prin jocuri şi exerciţii adecvate, vom educa respiraţia, vom antrena 

organele fono-articulatorii şi vom dezvolta auzul fonematic, asigurându-ne că preşcolarul aude / 

identifică sunetele în onomatopee sau cuvinte, mai ales dacă sunetul este pronunţat uşor accentuat 

de către adult.  

2. Emiterea sunetului: se poate realiza prin diverse metode: onomatopee, imitaţie în 

oglindă, derivare din alte sunete. Eficacitatea unei metode este relativă. Unii copii reuşesc 

pronunţia corectă prin simpla imitaţie sau jocuri cu onomatopee, în timp ce alţii au nevoie de mai 

multe exerciţii pentru a realiza poziţia corectă a organelor articulatorii sau de a deriva sunetul nou 

din alte sunete.  

3. Consolidarea sunetului nou emis: se realizează prin asocierea lui cu alte sunete, 

introducerea în silabe directe (sunet-vocală), iar mai apoi în silabe indirecte, intervocalic, în 

combinaţii consonantice. (Este etapa vorbirii extraterestre!!! dacă venusienii spun SSA, marţienii 

răspund RRA). Se exersează sunetul în poziţie iniţială, mediană şi finală. 

4. Diferenţierea sunetului: este o etapă necesară mai ales dacă dislalia s-a manifestat prin 

înlocuirea uni anumit sunet cu altul. De altfel exerciţiile de diferenţiere încep în etapa 

pregătitoare, de dezvoltare a auzului fonematic, şi se continuă pe tot parcursul tarapiei, atât cât 

este necesar.  

5. Automatizarea pronunţiei corecte are ca scop funcţionalitatea limbajului copilului. Prin 

diverse jocuri de dezvoltarea limbajului, poezii, povestiri după imagini, povești, dorim să îl 

ajutăm pe copil să vorbească corect fonetic şi gramatical. Rolul cel mai important în această etapă 

o au părinţii şi educatoarele. Prin atitudinea lor, prin gradul de implicare şi încurajare a copilului, 

pot scurta în timp perioada de automatizare a vorbirii corecte. 

Discul logopediceste un instrument utilizat cu succes în practica logopedică. Este utilizat 

în vederea facilitării trecerii de la articularea izolată a sunetelor la coarticularea acestora și 

formarea unei silabe prin prelungirea vocalei. Acest material are formă circulară în mod tipic iar 

în centru are o consoană, în timp ce pe margini sunt scrise cele 7 vocale. Sarcina copilului este de 

a pronunța legat, coarticulat consoana împreună cu cele 7 vocale din limba română , formând 

astfel silabe deschise de tipul ”ză”, ”ze”, ”zi”, apoi invers, de a constitui silabe închie prin legarea 

vocalei de consoană (de exemplu, ”az”, ”ez”, ”iz” )- Fig. 1. Toate sunetele pot fi abordate 

teraputic în etape de consolidare prin intermediul discului logopedic. Discul logopedic exprimă, 

de obicei, o poveste, ceea ce motivează copilul să repete, după modelul terapeutului, o serie de 

combinații fonematice fără semnificație.  De asemenea, povestea poate angrena copilul în joc și 

poate stimula coarticularea sunetelor în mod indepedent. De exemplu, o poveste poate fi : 

”Soarele este ca o floare cu mai multe petale; pentru a lumina fiecare petală, trebuie să o ajuăm 

pe albinuță să  strige pe nume fiecare petală, să se trezească”. Apoi terapeutul îi oferă copilului 

modelele articulatorii și cere acestuia să le reproducă. Pentru ca poveștile utilizate să aibă 

valoarea terapeutică scontată trebuie ca terapeutul să utilizeze diferite discuri logopedice, fiecărui 

instrument antrenat să îi dedice un disc logopedic creat pe marginea unei povești. 

 



 

Figură 1  
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STUDIU DE CAZ 

 

 

Prof. logoped Lavinia Serghie 

Școala Gimnazială Specială Târgoviște 

 

F.T. – elev în clasa a VII-a A al Școlii Speciale Gimnaziale Târgoviște, născut la data de 

25.10.2005 în Mun. Târgoviște 

Diagnosticul 
- Tulburare autistă 

- Întârziere mentală severă 

- Limbaj nedezvoltat 

Anamneză personală 

În cursul sarcinii mama a făcut tratament pentru menţinerea sarcinii şi pentru înlăturarea unor 

infecţii cu complicaţii(tratament cu litiu). 

Naştrea la 9 luni prin cezariană; 3 kg. 

- gânguritul: normal 

- mersul: 11 luni 

Primele cuvinte: după 3 ani 



Dezvoltarea somatică, staturală şi toracală în limitele normalului: aspect atrăgător, corp 

proporţionat, expresie inteligentă. 

Anmneza familială  
Este primul copil 

Regimul de viaţă este ordonat, echilibrat, mama este o bună gospodină, devotată copiilor şi 

interesată de reuşita lor.  

În relaţia cu ceilalţi membri evoluţia este bună,  de la slabă cooperare şi izolare într-o lume a lui 

cu dese crize, la relaţii bune cu fratele lui şi dispus să coopereze cu toată lumea. 

Copilul este în evidenţa Spitalului Clinic de Psihiatrie  şi a Centrului de Neuropsihiatrie infantilă 

Târgoviște. 

Iniţial, inventarul posibilităţilor psihice şi de limbaj (la vârsta de 3 ani ) îl plasa în jurul vârstei de 

aproximativ 2 ani şi 6 luni . 

Examen neurologic: EEG cu anomalii bioelectrice difuze fără leziuni decelabile cerebrale. 

Scurtă caracterizare a modului de manifestare a sindromului autist 

Prezintă puternice tulburări ale afectivităţii: nu este ataşat de mamă (face confuzii între 

mamă şi alte femei; nu reacţionează când mama se îndepărtează; râsul, plânsul, zâmbetul  

neadecvate situaţiei în care e pus copilul; reacţii coleroase îndreptate asupra obiectelor şi asupra 

propriei persoane; opoziţionism, labilitate,neurovegetativă cu predominarea excitaţiei, atenţie 

labilă, slabă putere de concentrare. Se constată o mare dexteritate în mişcări, sereotipii (se poate 

juca la infinit cu acelaşi tip de joc). Nu suportă să fie atins, nu-l interesează jucăriile care 

întruchipează oameni, animale; are mişcări graţioase, manipulează cu uşurinţă obiectele, fascinat 

de obiectele mecanice. 

Vorbirea este aproape inexistentă , fără participarea emoţională. Se remarcă caracterul 

reproductiv-imitativ şi nu cel de comunicare al limbajului. Nu este atent la ce i se spune, dă 

impresia că nu aude, nu-şi fixează privirea asupra persoanelor din jur, nu caută contactul vizual 

cu acestea. Îi place muzica.Manifestă o mare abilitate în a-i manevra pe ceilalţi pentru a-şi 

satisface necesităţile, evită contactul cu ceilalţi copii. 

Limbajul şi posibilităţile de articulare 

- nu se constată anomalii buco-linguo-faciale 

- vocea este normală 

- imaginile fonematice sunt labile şi difuze 

- stereotipul dinamic articulator tulburat 

Examinarea a fost foarte dificilă pentru o corectă evaluare a comportamentului datorită 

imposibilităţii de testare prin teste standardizate . 

Metoda de bază a fost observarea înregistrându-se dezvoltarea motrică, cunoaştrea părţilor 

corpului, recunoaştera formelor, culorilor, orientarea spaţială, noţiuni, răspunsuri la comenzi, 

număratul, folosirea creionului . 

(înregistrarea comportamentului s-a făcut, pe cât posibil, în timp, şi medii diferite). 

În evaluare am folosit scara PORTAGE. 

Principiul de bază în terapie a fost: a construi pornind de la ce poate copilul (folosind chiar 

sereotipurile şi preferinţele, de asemenea am urmărit reducerea treptată a ajutorului acordat 

copilului, stimularea şi recompensa iniţiativelor ce vin din partea acestuia .Programul a fost foarte 

flexibil pentru a asigura adaptarea la situaţii noi, neprevăzute în program sau la dispoziţia în care 

s-a aflat copilul şi la posibile progrese.  

Programul educaţional stabilit are o serie de obiective pentru aria de dezvoltare cognitiv verbală 

Obiectivul fundamental al terapiei: formarea şi dezvoltarea abilităţilor de comunicare. 

În acest scop instrucţiunile au fost simple concrete exprimate verbal şi simultan cu imaginea  



Al doilea obiectiv: formarea unei reprezentări generale despre lume şi mediul în catre în care ea 

se desfăşoară, perceperea succsesiunii momentelor zilei, formarea motivaţiei, dezvoltarea 

capacităţii de a înţelege că te poţi face înţeles, dobândirea unei experienţe în legătură cu ceea ce 

este la un moment dat semnificativ. 

Programul educaţional a fost alcătuit în conformitate cu aceste obiective, în vederea 

acţionării pe diferite laturi: articulatoriu, limbaj, memorie, atenţie, gândire, afectivitate. Am 

urmărit iniţial trezirea interesului şi crearea unui tonus pozitiv. Am început cu emiterea 

onomatopeelor (izolat, în cântec, poezii), iniţierea unor jocuri: umflat baloane, suflat în lumânări. 

În activitate am antrenat toţi analizatorii . 

Pentru trezirea interesului, dezvoltarea proceselor psihice cognitive, am apelat la procedee 

nonverbale: sortări de obiecte, dominouri, puzzles, reproducerea gesturilor, formarea deprinderii 

de a asculta poveşti; pentru a asculta, a înţelege, a participa am efectuat jocuri de tipul: Cum 

face? Cine face? 

Am lucrat mult cu setul de imagini Portige, cu diapozitive care urmăresc formarea 

noţiunilor de mărime, formă, culoare, poziţie, succesiune spaţială şi temporală, denumire de 

acţiuni, formarea şi dezvoltarea vocabularului (noţiuni ca:  familie, fructe, legume, îmbrăcăminte, 

mobilier, rechizite). 

Jocurile folosite au fost de tipul „Ghiceşte ce am ascuns”, „Eu întreb, tu răspunzi”; am 

lucrat mult cu trusa Logi . 

Pe bază de imagini  am trecut la însuşirea unor momente semnificative din poveste. 

În relaţia afectivă cu profesorul evoluţia a fost bună - simte dorinţa de a fi luat în braţe, 

mângâiat, îi place să fie lăudat. 

PRINCIPII ŞI OBIECTIVE 

- Stabilirea progresivă a contactelor sociale. 

- Aplicarea metodei TEACH (atitudini comportamentale şi program de învăţare 

independentă faţă de adult dar nu şi de structură) prin care copilul este învăţat principalele 

deprinderi de lucru, pe care şi le însuşeşte ca pe o chestiune de rutină.  

- În predare regulile să fie foarte flexibile în funcţie de contexte particulare 

- Folosirea  metodelor directe de formare a deprinderilor de conversaţie  

- Înlăturarea deprinderilor de „hiperlexie” (verificarea permanentă a ceea ce înţelege 

copilul din ce citeşte – a i se cere să citească texte despre fapte reale) 

- Dezvoltarea limbajului în manieră funcţională şi comunicativă în context ţinând cont de 

cele cinci dimensiuni ale programului TEACH (vocabular, context, formă, funcţia de 

comunicare). 

- Încurajarea gândirii şi flexibilităţii în comportament.. 

- Monitorizarea şi manajmentul comportamentului. 

 

 

TOWARDS  THE INCLUSIVE CLASSROOM: BEST PRACTICE 

 

Prof. psihopedagog Laura Magdalena Borcea 

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă ”Maria Montessori” 

 

Proiect finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Erasmus +  

 KA1 Learning Mobitity of Individuals  

Tipul acțiunii:  Mobilitate pentru personalul din învățământul școlar 



Perioada: 09 - 15 februarie 2020 

Instituția organizatoare: AREADNE Lifelong Learning Center, Kalamata- Grecia 

Course manager : Thodoris Zevgitis 

Descrierea cursului: 

Tematica cursului a fost  variată, complexă și atractivă mai ales prin utilizarea zilnică a 

metodelor ICT în prezentare, discuții de grup, ateliere de lucru în aer liber.  

Activitățile desfășurate au fost judicious planificate  în concordanță cu planul trimis 

participanților la curs, iar modul de desfașurare al acestora a încurajat schimburile interactive și 

exprimarea liberă a opiniilor.  

Organizatorii au manifestat un bun nivel de pregatire și o implicare remarcabilă. 

Obiectivele cursului au urmarit introducerea unor noi metode și strategii folosind metode 

experimentale, promavarea și îmbunătățirea metodelor de predare prin dezvoltarea abilitaților 

practice, creșterea interesului cadrelor didactice în folosirea tehnologiilor moderne la clasă, 

realizarea schimbului de experiență în ceea ce privește exemplele de buna practică în contextul 

multicultural, dezvoltarea competențelor profesorilor într-o epocă a schimbării. 

Metodele folosite au fost: 

- seminarii pe diferite teme: Talented and Gifted Students, Inclusive Education for talented 

Students, Managing the Inclusive Classroom, Cyberbullying from the perspective of inclusion; 

 - vizită la Școala Nr. 10 din Kalamata, Grecia; 

-  activități practice care au pus în discuție subiecte legate de: Activitatea educațională în școală și 

în afara ei, ICT tools for Inclusive Education ( aici s-au utilizat platformele Scratch și Bits board); 

- ateliere de lucru unde s-a lucrat individual, dar și pe grupe și unde s-au dezbătut temele: 

Students with Behavior Difficulties, Students with Learning Difficulties și The crucial role of 

parents and their relationship with the educational progres, punându-se accentul pe construirea 

unei relații între Părinte-Profesor-Școală;  

- excursii tematice în centrul istoric al orașului Kalamata și la orașul Antic Messini. 

Aceste activități au fost completate de suportul de curs care ne-a fost pus la dispoziție de 

organizator atât sub formă tipărită, cât și în format electronic.  

Impactul: 

Consider cursul o oportunitate deosebită de formare, datorită faptului că mi-a permis 

informarea privind difersificarea metodelor și tehnicilor de lucru în vederea adaptării la noile 

provocări privind mediul educațional în Uniunea Europeană întro epocă a schimbării.  

 Am putut realiza compararea  și constatarea unor probleme reale ale școlii contemporane 

precum și importanța utilizării unor metode de predare alternative pentru a menține atenția 

elevilor cu CES.  

Din punctul meu de vedere, impactul asupra elevilor va fi substanțial, deoarece voi lua în 

considerare stilurile de învățare ale fiecarui individ, ceea ce va stimula interesul elevilor de a 

participa la activitatea didactică. Diversitatea materialelor didactice, formele de organizare, dar și 

metodele de predare-învățare-evaluare, vor permite elevilor să participle la activitatea didactică 

indiferent de bagajul de cunoștințe pe care îl deține la un moment dat. 

Impactul activității de formare asupra instituției școlare la care îmi desfășor activitatea 

este acela că va contribui la dezvoltarea profesională a cadrelor didactice, va determina 

stimularea  interesului față de oportunitățile pe care le au cadrele didactice pentru dezvoltarea 

personală și profesională. 

Certificare: la finalul cursului am primit un certificat de participare la curs cu 10 credite ECVET  

si Certificatul Europass. 

 



SECTIUNEA PRACTICĂ 

 

EVALUAREA PRIN JOC A DEZVOLTĂRII 

CONȘTIINȚEI FONOLOGICE 

 

Profesor logoped  Loredana Păduraru 

      Școala Gimnazială ”Ștefan cel Mare” Vaslui 

 

 Conştiinţa fonologică se referă la abilitatea de a identifica, de a selecta  şi de a manipula 

segmente ale limbajului oral precum sunetul, silaba, cuvântul, propoziția precum și alte aspecte 

ale limbajului, cum ar fi rima. (Burlea, G., 2007). Ea este capacitatea de a recunoaşte că un 

cuvânt vorbit constă într-o secvenţă de sunete individuale.  

 Conştiinţa fonologică este o premisă deosebit de importantă în achiziţionarea actului 

lexico-grafic. Conştientizarea faptului că un cuvânt este format din unităţi fonologice precum 

silabe şi foneme şi învăţarea corespondenţei dintre unităţile ortografice şi fonologice sunt 

esenţiale în însuşirea lecturii şi scrierii. 

Evaluarea nivelului de procesare fonologică ar trebui să cuprindă investigarea mai multor 

aspecte ale limbajului oral. În acest scop am realizat câteva jocuri pe Wordwall, cu ajutorul 

cărora se poate urmări nivelul de dezvoltare a: 

 

A. Atenției auditive  

Se va evalua în ce măsură copilul poate identifica şi/sau reproduce sunetele produse de 

animale. 

 

Jocul ”Onomatopee” : 

 
 

 

https://wordwall.net/resource/2430295/onomatopee-loredana-p%c4%83duraru 

 

https://wordwall.net/resource/2430295/onomatopee-loredana-p%c4%83duraru


B. Percepției fonematice şi a memoriei auditive 

Jocurile pot favoriza dezvoltarea ascultării active, a memorării şi a articulării şi permit depistarea 

eventualelor tulburări fonologice, auditive sau de pronunţie ale copiilor. 

 

Jocul: ”Fii hotărât cu articolul nehotărât”: 

 
https://wordwall.net/resource/2665715/fii-hot%c4%83r%c3%a2t-cu-articolul-

nehot%c4%83r%c3%a2t-loredana-p%c4%83duraru 

C. Capacității de analiză și sinteză fonetică la nivelul silabei, cuvântului, 

propoziției 

Jocurile propuse vor ajuta în evaluarea nivelului de a recunoaşte, localiza şi manipula 

cuvintele în cadrul propoziţiei, de a identifica şi manipula sunetele în cadrul cuvântului. 

 

Jocul : ”Anagrame” : 

 

 
 

https://wordwall.net/resource/2174121/anagrame-fructe-loredana-paduraru 

 

 

 

 

 

 

 

https://wordwall.net/resource/2665715/fii-hot%c4%83r%c3%a2t-cu-articolul-nehot%c4%83r%c3%a2t-loredana-p%c4%83duraru
https://wordwall.net/resource/2665715/fii-hot%c4%83r%c3%a2t-cu-articolul-nehot%c4%83r%c3%a2t-loredana-p%c4%83duraru
https://wordwall.net/resource/2174121/anagrame-fructe-loredana-paduraru


Jocul : ”Spânzurătoarea” : 

 

 
 

https://wordwall.net/resource/2430546/sp%c3%a2nzur%c4%83toarea-loredana-p%c4%83duraru 

 

Jocul : ”Ordonează cuvintele în propoziție” : 

 

 
 

https://wordwall.net/resource/2113054/ordoneaz%c4%83-cuvintele-%c3%aen-

propozi%c8%9bie-loredana-paduraru 

 

 

D. Abilității de sesizare a rimei 

Studiile în domeniu au arătat că există o legătură între sensibilitatea coplului la 

rime și abilitatea lui de a utiliza analogiile în învățarea citirii. 

 

                       Jocul : ”Găsește rima” 

 

 

https://wordwall.net/resource/2430546/sp%c3%a2nzur%c4%83toarea-loredana-p%c4%83duraru
https://wordwall.net/resource/2113054/ordoneaz%c4%83-cuvintele-%c3%aen-propozi%c8%9bie-loredana-paduraru
https://wordwall.net/resource/2113054/ordoneaz%c4%83-cuvintele-%c3%aen-propozi%c8%9bie-loredana-paduraru


 https://wordwall.net/resource/2469605/g%c4%83se%c8%99te-rima-loredana-        

p%c4%83duraru 

 

E. Abilității de manipulare a fonemelor în cadrul cuvântului - jocurile pot urmări 

diferențierea sunetelor omorganice. 

 

 

Jocul: ”Găsește locul sunetelor S-Z-Ț” 

 

  

 

https://wordwall.net/resource/2523036/pozi%c8%9bia-sunetelor-s-z-%c8%9b-%c3%aen-cuvinte 

 

 

Jocul: ”Descoperă pe C sau G” 

 

 

https://wordwall.net/resource/2433804/descoper%c4%83-pe-c-sau-g-loredana-paduraru 

 

https://wordwall.net/resource/2469605/g%c4%83se%c8%99te-rima-loredana-%20%20%20%20%20%20%20%20p%c4%83duraru
https://wordwall.net/resource/2469605/g%c4%83se%c8%99te-rima-loredana-%20%20%20%20%20%20%20%20p%c4%83duraru
https://wordwall.net/resource/2523036/pozi%c8%9bia-sunetelor-s-z-%c8%9b-%c3%aen-cuvinte
https://wordwall.net/resource/2433804/descoper%c4%83-pe-c-sau-g-loredana-paduraru


Jocul: ”Joacă-te cu L și R” 

 

 

https://wordwall.net/resource/2408559/joac%c4%83-te-cu-l-%c8%99i-r-creat-de-loredana-

p%c4%83duraru 

 

Jocul: ”Diferențiază cuvintele cu S și Ș” 

 

https://wordwall.net/resource/2114894/cuvinte-imagini-cu-s-%c8%99i-%c8%99-loredana-

paduraru 
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EVALUARE  DISCALCULIE 

 

                                 Profesor logoped Mateescu Cornelia 

           CJRAE Caraș Severin 

 

 

1. Aranjează în ordine descrescătoare următoarele numere: 

7, 15, 29, 39, 92, 107, 236, 875, 1005 

.................................................................................................................................................. 

2. Încercuiește cifra mai mare: 

 

27/39                               104/87 

42/24                               65/39 

109/138                           1009/2342 

 

3. Calculează: 

 

a)  24+37=                                                    54 – 37 = 

        39+58=                                                    63 – 59 = 

        69+83=                                                    58  - 29  = 

 

b) 153 284 + 265 876 =                               543 263- 165 984  = 

245 342 + 332 545 =                               324 673 - 313 987 = 

789 983 + 232 519 =                               987 231 - 616 398 = 

 

c) 23 X 3 =69 X 9 = 

789 X 5 = 352 X 8 = 

437 X 7 =  2798 X 4 = 

 

4. Desenează un triunghi, un dreptunghi, un pătrat și un cerc. 

 

 

 

..................................................                                      ...................................................... 

 

 

 

 

..................................................                                     ........................................................ 

 



EVALUARE DISLEXIE/DISGRAFIE 

 

1.Citește, apoi copiază următorul text: 

”A fost odată ca niciodată un țăran sărac care obișnuia să stea în fiecare seară în fața 

vetrei, dregând focul, alături de nevasta lui care torcea. Într-o seară îi spuse nevestei: 

- Ce trist că nu avem și noi nici un copil. Casa noastră este atât de liniștită, pe când în casele 

altora este atâta veselie și gălăgie.(Cele mai frumoase povești Grimm- Prichindel) 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

 

2. Scrie după dictare(se alege un text dintr-o poveste): 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

 

3. Desparte în silabe următoarele cuvinte: 

masă  =  .....................................                                                roată = .......................................... 

  foc   =..........................................                                           televizor = ...................................... 

 

 

 

 

4. Completează semnele de punctuație corecte: 

 

 

( ) Oglindă( )oglinjoară( ) 

Cine e cea mai frumoasă din țară( ) 

Și oglinda îi răspundea( ) 

( )Măria ta ești cea mai frumosă din țară( ) 

 

 



PROGRAM DE EXERCIȚII PENTRU EVALUAREA NIVELULUI DE ORGANIZARE A 

SCHEMEI CORPORALE 
 

Profesor logoped Denisa Rencu 

CȘEI,, Maria Montessori,, Constanța 
 

Evaluarea iniţială este un proces complex ,unitar si dinamic fiind primul pas al demersului 

terapeutic –compensator  care vizeaza stabilirea nivelului de dezvoltare la inceputul intervenției  și al 

nivelului potențialului de evoluție în principalele domenii  (cognitiv , social-afectiv , psihomotor , limbaj 

și comunicare). 

Educarea psihomotricității deține un rol important în terapia educațională , dacă ținem cont de 

faptul că dizabilitatea intelectuala este asociată , in general cu dizabilitatea motrica. O evaluare corectă și 

o recuperare eficientă a planului psihomotric va avea ca rezultat optimizarea insușirii limbajului scris-citit; 

etapa evaluarii psihomotrice este esențială în momentul debutului terapiei dislexo-disgrafiei. 

Pentru a elimina orice fel de trăiri afective negative produse de situaţia de examinare sau de 

evaluare, probele pentru evaluarea nivelului de organizare a schemei corporale au fost concepute sub 

formă de joc didactic si de fişe cu conţinut grafic atractiv. 

 

1. Unde este ................. păpuşii? 

Obiectivul activității de evaluare Cerinţa jocului /fişei de lucru 

 Identificarea şi denumirea părţilor 

propriului corp şi al partenerului. 

Exemple : 

Ridică mâna! 

Arată-mi mâna păpuşii! 

 

Pentru desfăşurarea acestui joc este nevoie de o oglindă şi de o păpuşă. Copilul va fi solicitat să indice 

fiecare dintre elementele schemei sale corporale, începând cu elementele principale (cap, mâini, picioare) 

şi terminând cu amănunte (urechi, gât). Pentru autocontrol se va folosi oglinda logopedică. Următoarea 

etapă este cea în care copilul este solicitat să indice componentele schemei corporale cu ajutorul păpuşii. 

Se vor observa şi evalua numărul de erori şi fidelitatea identificării componentelor schemei corporale. 

2. Completarea figurilor lacunare 

Obiectivul activitătii de evaluare Cerinţa jocului /fişei de lucru 

 Identificarea şi denumirea părţilor 

propriului corp şi al partenerului. 

Trasează o linie pâna la locul potrivit pentru 

fiecare parte a corpului! 

 

 



                 Fișa 1                  

 

 

 

                                            

 

 

 

 

  



3. Desenarea simetrică a jumătăţii lipsă. 

Obiectivul activitătii de evaluare Cerinţa jocului /fişei de lucru 

 Identificarea şi denumirea părţilor 

propriului corp şi al partenerului. 

Completează jumătatea care lipseşte! 

 

                  Fişa 2 

 

                                            

În evaluarea acestei fişe se va ţine cont de exactitatea plasării elementelor. Estetica desenului nu este un 

criteriu de evaluare. 



4. Spune unde este? 

Obiectivul activitătii de evaluare Cerinţa jocului /fişei de lucru 

 Identificarea relaţiei dintre propriul 

corp şi obiecte. 

¤ Ce  se află în stânga, dreapta, deasupra ta? 

(localizarea în spaţiul tridimensional a 

anumitor obiecte în raport cu propriul corp) 

¤ Ce se vede în stânga, dreapta, deasupra, 

dedesubtul desenului? 

¤ Desenează o carte, minge, cub în stânga, 

dreapta, deasupra, dedesubtul desenului! 

(localizarea în plan bidimensional a poziţiei 

unor obiecte în raport cu un element central) 

În prima etapă a evaluării acestui nivel al comportamentului motor, se vor efectua 

exerciţii în plan concret, copilului cerându-i-se  să indice ce se află deasupra, dedesubt, la stânga 

sau la dreapta sa. Ulterior se vor denumi obiecte (ex: lustra, tavanul, podeaua, covorul, uşa, 

fereastra), solicitând copilului să precizeze poziţia acestora în raport cu propriul corp.  

 

Fișa 3 

Încercuieşte cu albastru ceea ce se află in stânga păpuşii şi cu roşu ceea ce se află în dreapta ei. 

                           

 

 

Bibliografie :  

Surse internet – site-uri : 

www.didactic.ro      www.lumeapiticilor.ro 

http://www.didactic.ro/


 

PROBĂ PENTRU DETERMINAREA VÂRSTEI PSIHOLOGICE A 

LIMBAJULUI 

(adaptare după Alice Descoeudres) 
 

 

       Prof. logoped Ştefania –Luiza Vlahopol 

       CŞEI”Maria montessori”Constanţa 

 

 

PROBA 1: Contrarii (cu obiecte şi imagini) 

 

Instructaj: Se prezintă copilului obiectele/imaginile succesiv, cu următoarele precizări verbale: 

“Această cipercă este mare – i se arată imaginea, iar aceasta este .......(copilul să spună 

adjectivul contrariu).  

Alt calificativ, decât cel ce relevă contrariul nu este luat în consideraţie. Se procedează la fel la 

toate cele 10 probe.  

Se consemnează numărul de răspunsuri exacte. Se reia proba invers. Se prezintă imaginea 
ciupercii mici. Se consemnează răspunsurile exacte, se adună cu primele şi se face media. 
 

1. Imaginea unei ciuperci mari şi a uneia mici.  

2. O peniţă nouă şi una veche.  

3. Bile  de metal tare şi o una de cauciuc moale.  

4. Imaginea unui băiat înalt şi a unui băiat scund.  

5. Un măr cu coaja netedă şi o nucă cu coaja aspră.  

6. Imaginea unui bătrân şi a unui tânăr.  

7. O bluză de stofă călcată şio hârtie şifonată (mototolită).  

8. Imaginea unui copil vesel şi a unui copil trist.  

9. Desenul unei linii drepte şi a uneia curbe.  

10. Două lăzi de aceeaşi mărime şi aceeaşi formă: una goală şi una plină cu frunte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

CIUPERCĂ MARE 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

CIUPERCĂ MICĂ 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENIŢĂ NOUĂ 

 

 

 

 
 

CĂRŢI NOI 

 

 

 

 
PENIŢĂ VECHE 

 

 

 

 
 
 

CĂRŢI ... 

 

 

 

 

METAL TARE 

 

 

 
PIATRĂ TARE 

 

 

 

 CAUCIUC MOALE 

 

 

 

 

 
MUŞCHI... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BĂIAT ÎNALT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BĂIAT  SCUND 

 

 

 

 

 

 

 

 
COAJĂ NETEDĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 
COAJĂ  ASPRĂ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OM BĂTRÂN 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

OM TÂNĂR 

 

 

 

 

 

 

 

 
BLUZĂ CĂLCATĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
HÂRTIE  ŞIFONATĂ 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
COPIL VESEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
COPIL TRIST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LINIE DREAPTĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINIE CURBĂ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBA 2: Completarea lacunelor dintr-un text vorbit.  
 

Instructaj: se explică copilului că i se va spune o mică povestire şi acolo unde se opreşte 

logopedul, copilul trebuie să spună cuvântul potrivit. Se consemnează numărul de răspunsuri 

corecte.  

 

 

a) S-a făcut frumos, cerul este ............................ (albastru).  

 

b) Soarele este foarte ............................... (fierbinte).  

 

c) Ioana şi Maria se plimbă pe câmp. Ele adună .................... (flori).  

 

d) Ele sunt foarte mulţumite, auzind cântecele frumoase ale micilor ............. (păsărele).  

 

e) Deodată cerul se întunecă, se acoperă de ............... (nori).  

 

f) Fetiţele se grăbesc să se întorcă ............... (acasă).  

 

g) Înainte de-a ajunge acasă a început o mare ..................... (furtună).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LADĂ GOALĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 
LADĂ  PLINĂ 



h) Fetiţele se sperie de zgomotul .................... (tunetului).  

 

i) Ele se roagă să fie adăpostite într-o casă, deoarece plouă puternic şi nu au ........... (umbrelă), iar 

hainele lor erau complet ........ (ude).  
 

 

PROBA 3: Repetare de numere 

 

Anunţăm: Eu îţi spun nişte numere. Tu trebuie să repeţi numerele spuse de mine. Dacă copilul 

n-a înţeles, se repetă chiar de trei ori, dar seria respectivă nu se mai consideră. Dacă nu poate 

repeta decât prima serie, primeşte coeficientul 2, pentru seria a II-a coeficientul 3, a III-a = 4;  

Pentru seria a IV-a = 5 şi pentru seria aV-a, coeficientul 6. Se consideră coeficientul ultimei serii 

reproduse corect.  

 

Testul are următoarele serii de numere : 

Seria I : 2 – 4;  

Seria II: 5 – 6 – 3;  

Seria III: 4 – 7 – 3 – 2;  

Seria IV: 8 – 4 – 6 – 5 – 9;  

Seria V: 6 – 9 – 2 – 3 – 4 – 8; 

 

PROBA 4: Cunoaşterea a 6 materii  

 

Instructaj: Din ce sunt făcute? Se așteaptă de la copil să numească în toate răspunsurile sale cel 

puţin trei materii: cărămidă, lemn, ciment… Se consemnează răspunsurile corecte.  

 

- cheia .......................  

- masa .......................  

- linguriţa ...................  

- fereastra ....................  

- pantofii ......................  

- casele ........................  

 

 

PROBA 5: Contrarii fără obiecte sau imagini.  

 

Instructaj: Vom expune 8 termeni. Copilul va spune termenii contrarii  

Dacă copilul nu înţelege termenul de contrar, i se explică prin exemplificări concrete. Se notează 

de la 0 la 8 după răspunsuril exacte. 

 

 

1. cald ....................... (frig sau rece);  



2. uscat ...................... (ud sau umed);  

3. frumos ...................... (urât);  

4. neascultător ..................... (ascultător sau cuminte);  

5. curat ....................... (murdar);  

6. mare .................... (mic);  

7. uşor ...................... (greu);  

8. vesel ..................... (trist, indispus, nefericit);  

 

 

PROBA 6:  Denumirea de 10 culori (roşu, verde, negru, roz, alb, violet, gri, galben, maro, 

albastru) 

  

 

 

 

 

 

 

 

PROBA 7: Cunoaşterea sensului verbelor:  

Testul are două serii de câte şase verbe 

 

Instructaj: Mimăm tusea şi cerem elevului să spună ce facem ş.a.m.d. cu celelalte 5 verbe.  

 

Seria I: a tuşi , a fricţioana (a masa), a câştiga, a arunca, a spăla , a respira  

 

Instructaj: Mimăm scierea , cerem elevului să facă şi el la fel( să mimeze prin acţiune), apoi să 

spună ce face.  

 

Seria II: a scrie , a se apleca , a se balansa , a se ridica , a sări , a împinge (ceva)  

 

Se consemnează rezultatele, care se notează de la 0 la 12,  după numărul răspunsurilor corecte 

 



 

CALCULAREA VÂRSTEI PSIHOLOGICE  A LIMBAJULUI 

PROBA COEFICIENTUL CORESPUNZĂTOR VÂRSTELOR 

  3 ani 4ani 5 ani 6 ani 7 ani 

I. Contrarii ( cu obiecte şi imagini) 4 5 6 8 10 

II. Lacune 2 3 4 6 8 

III. Cifre 3 3 4 5 5 

IV. Materii 3 4 5 6 6 

V.  Contrarii ( fără  obiecte şi imagini) 4 5 6 7 8 

VI. Culori 2 3 4 6 8 

VII. Verbe 4 6 8 9 11 

 

Având valorile realizate de fiecare copil la cele 7 probe, le scriem în ordinea respectivă  pe 

verticală iar în dreptul lor scriem vârsta limbajului corespunzătoare din tabelul de mai sus. 

Adunăm cele 7 vârste ale limbajului iar suma lor o împarțim la 7 și  obținem vârsta 

psihologică a limbajului copilului,  care corespunde sau nu vârstei cronologice. 

 

 

  Proba pentru determinarea vârstei psihologice a limbajului a fot preluată din “Terapia 

tulburărilor de limbaj” – Ecaterina Vrășmaș, Cornelia Stănică. Materialul a fost ușor modificat la proba 

I , sub aspectul unora dintre perechile de cuvinte folosite pentru a ilustra contrariile propuse. 
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