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LUNILE ANULUI
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Prof. logoped la Centrul logopedic interșcolar nr. 3, Școala Gimnazială “Petre Ghelmez”

Prima lună-n calendar
Ianuarie, zis Gerar
Vine prima la strigare
Plină de ger și ninsoare...
Este drept că e geroasă
Dar e o lună frumoasă.

Fără să aibă habar
Februarie, Făurar
Viscolește și îngheață
Cu lapoviță și ceață...
Cu el iarna se sfârșeșete
Și zăpada se topește.

Martie zis Mărțișor
Ca un puf vine ușor
Soarele mult strălucește
Căci primăvara sosește...
Ghiocelul înflorește
Și vremea se încălzește.

Aprilie sau Prier
Cu mult verde pe rever
Grădinile înverzesc
Păsările iar sosesc...
Berze, rîndunici în stol
Cocori, coboară din nor.

Mai e vestitul Florar
Cu arome-n buzunar
Peste tot unde privești
Colorate flori zărești...
Gâze, fluturi, albinuțe
Stau la soare pe plăntuțe.

Septembrie sau Răpciune
Are și ea gusturi bune
Îmbrăcată ca o doamnă
E prima lună de toamnă...
Struguri, nuci, gutui și pere
Poți mânca după plăcere.

Iunie sau Cireșar
Pentru toți aduce-n dar
Vara, însorită toată
De lume, mult așteptată...
Ce lumină, ce culoare
Nu se simte nici o boare!

Octombrie , Brumărel
Vremea răcește nițel
Bate vântul, plouă tare
Fug păsările călătoare...
Fug de frig, se știe bine
Către zări cu soare pline.

Iulie, Cuptor numită
De copii tare dorită
Aduce cu ea vacanța
Ne putem duce și-n Franța...
La munte și chiar la mare
Este vremea de plimbare!

August sau Gustar aduce
Gustul aromat și dulce
Al primelor fructe gustoase
Parfumate și zemoase...
Se sfârșeșete blânda vară
Și ne pregătim de școală.

Noiembrie, serios
Brumar de sus până jos
Îmbracă totul în ace
Noi ne căutăm cojoace...
Căciuli, mănuși și fulare
Așteptăm prima ninsoare.

Ultima lună și ea
Decembrie sau Undrea
Prima lună e de iarnă
Și începe să aștearnă
Cu aer de sărbătoare
Primul fulg, prima ninsoare.
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Aplicații practice ale euritmiei în corectarea
lambdacismului și rotacismului
Autori: Prof. logoped Ivan Sofia Manuela, Prof. logoped Neagu Gabriela Alina, Prof. logoped Vasilescu Luiza,
Prof. logoped Georgescu Cristina-Mihaela, Prof. logoped Mincu Roxana Lorena (Centrul Logopedic Interșcolar
Nr. 1)

Rudolph Steiner crează conceptul „euritmie”, ca nouă artă și modalitate de modelare a
vorbirii și exprimării verbale. El afirmă că „euritmia stă deosebit de aproape de om, deoarece
instrumentul ei artistic este însăși forma umană în mișcare”2 (Rudolph Steiner, „Euritmia, vorbire
vizibilă”, 1999, p. 23), devenind astfel o armonizare a exprimării spiritului și mobilității sufletului, care
se întâlnesc în mișcarea corpului modelată artistic, ca vorbire trăită complet, atât prin grai, cât și
prin expresie corporală.
Pornind de la concepția steineriană despre armonizarea vorbirii cu expresia corporală și de la
particularitățile psihologice ale copilului de vârstă preșcolară, lucrarea de față își propune să
îmbine tehnicile de intervenție logopedică cu exerciții euritmice, în scopul remedierii tulburărilor de
pronunție dislalice din spectrul rotacismului și al lambdacismului.
„Euritmia este un fel de vorbire vizibilă”7 (Rudolph Steiner, „Euritmia, vorbire vizibilă”, 1999,
p20) - exprimarea corporală pornește de la cuvânt, iar complexitatea mișcărilor relevă întocmai
reflecția lumii interioare umane exprimate prin percepții, sentimente, gânduri.
Relația omului cu fonemele nu a fost întotdeauna o simplă vehiculare în unități lexicale precum
astăzi, întrucât în zorii civilizației sunetele erau învestite cu însușiri spirituale. Spre exemplu, limba
ebraică conținea sunete care erau încântate doar în ceremonii religioase. În culturile străvechi ale
popoarelor există descântece sau binecuvântări construite prin succesiuni de foneme care
rezonează cu undele cerebrale, în special cu undele de relaxare alpha, potențând efectul
anumitor stări afective. Magia frecvențelor create de sunete este utilizată şi astăzi în terapiile prin
joc, meloterapie sau în terapia spiritual-religioasă.
Beneficiile practicării euritmiei încă din perioada preșcolară sunt multiple și converg spre o
educație armonioasă a cogniției, afectivității, motricității și sociabilității, întrucâtva putându-se
infera că este o modalitate de a realiza idealul Kalokaghatia, mult prețuit de grecii antici. Copilul
mic este cel mai apropiat de natură prin spontaneitatea și naturalețea cu care își exprimă emoțiile,
de aceea acesta este momentul potrivit pentru a introduce elemente de euritmie care să sprijine
atât evoluția echilibrată a personalității, cât și învățarea unei pronunții corecte și nuanțate a
cuvintelor. Exersarea elementelor euritmice în deprinderea unui vocabular bine exprimat și
nuanțat stimulează gândirea și creativitatea preșcolarului. Întrucât acestea se practică în grup,
sunt un instrument de dezvoltare a conduitelor sociale și o modalitate de învățare socială prin
observație și imitație, contribuind la dezvoltarea personalității copilului. Totodată lucrul euritmic
induce relaxarea corporală și detensionarea cognitivă, facilitând învățarea și transformând
experiențele în modalități plăcute de deprindere a noilor abilități.
În logopedie, introducerea exercițiilor de euritmie nu este o idee nouă, Steiner fiind primul
practicant în acest sens, care a avut și rezultate vizibile. Metodele propuse de el sunt și astăzi
aplicate și totodată constituie subiectul lucrării de față. Antroposoful pornește în fiecare abordare
a diverselor sunete de la simțirea fonemului atât ca vibrație, cât și ca exteriorizare a vocalizării unei
părți a corpului. Astfel, sunetului „i” i se asociază coloană vertebrală, euritmistul fiind sfătuit să-l
simtă precum ar fi vertical și prelungit ca aceasta, apoi brațele sunt mișcate modelat în funcție de
modul în care este simțit sunetul. Pentru gestul care imprimă fonemul „i”, Steiner sugerează:
„fiecare linie dreaptă, acolo unde o smițiți că se află, fie în brațe, în picioare, în întreaga formă, dar
și în privire, cu nasul, cu limba sau numai cu un deget de la o mână sau, dacă puteți, cu un deget
de la picior. Dar trebuie să existe trăirea liniei drepte! Un „i” foarte tipic apare atunci când întindeți
unul dintre brațe lateral în sus și pe celălalt, în mod corespunzător, în jos.”9 ((Madlene Siegloch,
„Euritmie, o introducere”, p. 83). Așadar, sunetul „i”, reprezentat euritmic după indicații, implică
ridicarea brațului drept în sus spre univers, iar celălalt coboară ușor spre spate astfel încât să
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formeze o coloană cursivă, apoi piciorul drept este plasat ușor înainte, ca și când schițează un
gest de continuitate în spațiu, în timp ce celălalt membru își menține poziția pe verticală,
obținându-se astfel o armonie posturală și o poziție optimă pentru pronunția și simțirea sunetului.
Un astfel de exercițiu poate sprijini înțelegerea dublării sunetului „i” pentru articularea hotărâtă sau
pentru plural, aceasta fiind una dintre problemele cel mai des întâlnite la elevi, întrucât trecerea
intensității sunetului, care este mai nuanțată în cele două cazuri amintite mai sus, conferă
înțelegerea și conștientizarea totodată a scrierii pornind de la vorbire.
Sunetele sunt împărțite de Steiner, după criteriul modalității de pronunție, în (Rudolph Steiner,
„Euritmia, vorbire vizibilă”):
- sunete labiale: w, b, p, f, m
- sunete dentale: d, t, s, n, ș
- sunete palatale: g, k, ci
Considerând intensificarea și încetinirea coloanei de aer, el împarte consoanele în:
- sunete explozive: b, p, m, d, t, n, g, k
- sunete siflante: w, f, ș, s, ci
- sunete vibrante: r
- sunete vălurite: l.
Sunetele explozive sunt reprezentate prin mișcări ale membrelor superioare care se
deschid într-un gest lin. Astfel, gestul sunetului „b”, la pronunția căruia coloană de aer pornește de
la omoplat, se realizează prin ridicarea ambelor brațe lateral și aducerea lor în față, imprimând un
sentiment de liniște „când formăm acest B, este mereu o imitare a ceva. Dacă s-ar reține în forma
aerului ceea ce se formează prin B și este caracteristic faptului că rostim B, acolo ar exista mereu
ceva învăluitor. Iese la iveală o formă care învelește. Iese la iveală ceea ce se poate numi o colibă,
o casă. B-ul reproduce mereu o colibă, o casă.”10 (Madlene Siegloch, „Euritmie, o introducere”,
2001, p. 91). Cu siguranță Steiner era inițiat în tainele evoluției literelor din scrierile vechi, iar litera „B”
este o stilizare a simbolului din egipteană, care desemnează cuvântul „casă”. Așadar, principiile
euritmiei urmează cursul natural al dezvoltării limbii în timp.
Sunetele siflante sunt reprezentate prin gesturile ușoare, rapide ale brațelor care antrenează
întregul corp într-o mișcare comună, urmând calea naturală a curențului respirației în vorbire.
Mișcările pot fi furtunoase sau ondulatorii imitând valurile mării, iar nota comună a acestora este
disiparea în înălțime, adâncime sau depărtare. Spre exemplu, sunetul „s” a fost întotdeauna
asociat cu forma întortocheată sau răsucită a șarpelui, a cărui percepție „este extrem de
complicată și va consta din faptul că simțim o liniștire puternică a ceea ce este într-o stare de
neliniște; o percepție la care simțim siguranţa de a fi integrat ceva liniștitor în ființa ascunsă a unui
lucru.”11 (Madlene Siegloch, „Euritmie, o introducere”, 2001, p. 91). Așadar, gestul corespunzător
sunetului „s” va porni de jos și va fi condus spre înălțime cu ambele mâini orientate simetric,
ondulându-se într-o mișcare ce încrucișează axele membrelor superioare și care oferă amplitudine
și intensitate exercițiului, simbolizând călătoria sunetului din adânc spre exterior, și oprindu-se în
momentul în care practicantul ajunge pe vârfuri aspirând spre univers. Este o mișcare ce reflectă
curgerea pronunției și armonia dintre conduita verbală și cea motrică.
Despre sunetul „l” , Steiner spunea în 1912 că reprezintă tot ce germinează, înflorește
și se desfășoară, iar gestul care îl simbolizează antrenează mobilitatea membrelor superioare
care imprimă sensul creșterii: mâinile pornesc de sus, din poziția de împreunare și coboară
deschizându-se în părțile laterale, care se lasă să cadă spre pământ până se întâlnesc într-un
paralelism liber din nou. Aceste gesturi sunt efectuate cu delicatețe, reflectând astfel natura
vălurită a sunetului. Exercițiul euritmic pentru sunetul „l” stimulează vizualizarea plantelor
înflorind, a tulpinilor urcând spre cer și coborând iar spre planul teluric, căutând sursa de
energie primordială.
Ulterior deprinderii fiecărui sunet prin mișcare euritmică, atunci când reprezentările motrice vor fi
simţite în mod natural, acela va fi momentul în care se va naște unitatea gestului-cuvânt, nivel la
care practicantul va acorda ritmul, accentul și sensul semantic cu coordonarea motrică. Acela va
fi începutul unei „vorbiri vizibile”, așa cum a fost gândită de Rudolph Steiner.

5

Program de intervenție logopedică în vederea corectării rotacismului prin euritmie.
Prin euritmie copilul își cunoaște posibilitățile propriului corp, învață să își exprime gândurile și
emoțiile prin mișcare, își întâlnește propria corporalitate pe care se deprinde să o stăpânească și
să o adauge la ansamblul de conduite care îi definesc personalitatea în devenire. Programul
logopedic ce include elemente euritmice are scopul de a-l învăța pe copil să își exprime forța
sufletească ce impulsionează sunetul și să o exprime prin exercițiul eurtimic, precum o dublare
firească a vorbirii. Primele ședințe de logopedie vor accentua secvențele prin care se va face
familiarizarea preșcolarului cu unitatea de lucru aleasă: gestul-sunet. Această conexiune este una
dintre finalitățile urmărite prin ședinţe și va lua forma unei reprezentări motrice a sunetului, care va
facilita înțelegerea naturii fonemului, ceea ce va ajuta preșcolarul să obțină pronunția corectă și,
în același timp, va dezvolta capacitatea de coordonare a corpului cu fluxul ideatic ce generează
prin educare o armonie în expresivitate.
Ședințele 1, 2 și 3. Logopedul îi prezintă preșcolarului cabinetul, apoi începe o discuție de
intercunoaștere. Când specialistul consideră că micul client este detensionat, îi propune să creeze
un salut personalizat, pe care să-l utilizeze de câte ori se întâlnesc la ședințele de logopedie. Este
important ca adultul să sprijine copilul în a crea salutul, deoarece acesta este primul pas în
deblocarea exprimării corporale, întrucât prin salut, atât vocea, cât și membrele și postura
corporală contribuie la exprimarea încântării sau întâmpinării. După ce salutul nou este repetat, se
facilitează exprimarea emoțiilor pe care le simte copilul atunci când îl folosește și se evidențiază
faptul că gestul a exprimat un cuvânt, ceea ce înseamnă că multe dintre mișcări vorbesc. Și astfel
se ajunge la conceptul de bază al programului și anume: gestul-sunet, gestul-cuvânt. Iar
preșcolarul conștientizează că orice sunet sau cuvânt poate fi exprimat corporal. Pentru a facilita
înțelegerea acestui aspect, logopedul dă exemplu de cuvinte care pot fi ușor înlocuite de
gesturi-șablon: „nu”, „poate”, „te iubesc”, „te sun”, etc. În continuare îi propune să găsească el
astfel de cuvinte, apoi îl anunță că în cadrul ședințelor de logopedie pentru remedierea pronunției
sunetului „r”, atât sunetele, cât și cuvintele vor fi interpretate și prin mișcări, pentru a facilita
pronunția.
Gentuța logopedică este un instrument pe care-l confecționează specialistul împreună cu
copilul în prima ședință și care are scopul de a măsura performanțele micului client la sfârșitul
fiecărei ședințe. Aceasta este o poșetă în care se vor pune toate imaginile ce reprezintă cuvintele
care au fost pronunțate corect de copil în cadrul întâlnirilor. Este o modalitate de autoevaluare și
un instrumentar de exersare independentă acasă. Introducerea experimentală a acesteia a
evidențiat plăcerea pe care au testat-o copiii când și-au inventariat, la mijlocul programului de
recuperare, toate cuvintele pe care puteau să le pronunțe. Pe lângă acest aspect, gentuța a fost
o modalitate de a investi preșcolarul cu responsabilitatea propriei evoluții pe durata intervenției,
ceea ce a întărit stima de sine a micului client.
După ce gentuța este confecționată, i se solicită copilului să o coloreze cum dorește acasă
și să o aducă la fiecare ședință pentru a păstra cartonașele reușite în interior.
Etapa următoare privește exersarea gimnasticii musculaturii corpului. Pentru acesta se va
folosi o minge de fitness de mărime mică, cu care se vor derula exercițiile de respirație:
- copilul va ține mingea la piept, iar logopedul îi dă instrucțiuni să închidă ochii, să simtă
mingea ca pe un glob de căldură, apoi să inspire aer pe gură și, în timp ce ridică ușor jucăria
deasupra capului, să expire calm. Vom numi exercițiul „respirație mică” și se repetă de câteva ori.
- logopedul îi sugerează copilului să își imagineze că este o floare care crește din pământ și
se înalță spre soare. Exercițiul de respirație, pe care îl vom numi „respirația mare”, va porni din
poziția ghemuit, care va reprezenta rădăcina florii (pe tot parcursul practicării se va derula
povestea astfel încât să faciliteze vizualizarea, ce îl va ajuta pe copil să efectueze exerițiul corect),
apoi preșcolarul va inspira și, în timp ce se va ridica pe vârfuri precum tulpina plantei spre lumină,
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va expira puternic. Elementul de motricitate poate fi completat cu un exercițiu de respirație
puternică în care, din poziția dreaptă, copilul se va apleca înainte cu mâinile ca o petală rotundă,
apoi, în timp ce inspiră puternic, se ridică deschizând brațele puternic imitând deschiderea unui
boboc; după ce ajunge cu brațele întinse spre cer, pornește mișcarea inversă, de „închiderea
bobocului”, însoțind-o de expirație puternică. Apoi completează cu câteva exerciţii de respiraţie
verbală.
Vizualizarea, pe care se bazează euritmia, este o tehnică mentală care influențează
subconștientul. Ea poate fi o formă de imagerie dirijată, care creează imagini mentale ce pot
prefigura conduita viitoare. În educație, utilizarea vizualizării are beneficii imense, întrucât
favorizează atât dezvoltarea imaginației, cât și a capacității de coordonare a propriilor resurse în
atingerea unui scop. În secvența de gimnastică, identificarea cu planta care crește impune
mișcării corporale un ritm și o fluenţă care, în condițiile executării tehnice a exercițiului, nu ar putea
fi obținute. Un alt avantaj al vizualizării în cadrul ședințelor de logopedie vizează diminuarea
stresului preșcolarului, care percepe toate exercițiile ca pe o joacă și se relaxează.
Etapa de dezvoltare a motricității aparatului fono-articulator se desfășoară după aceeași
topică din intervenția logopedica clasică, singura diferență este sugestia pe care o utilizează
logopedul, ce îi spune copilului să își imagineze că este un maestru de marionete care își
manipulează limba în sensul indicațiilor specialistului: o lăţeşte ca pe o lopată, între dinți, pe buza
inferioară, etc. Se continuă exercițiul de vizualizare concomitent cu derularea kineticii linguale:
„modelează limba să aibă forma unei lopeți, apoi așaz-o pe dinți ca pe o <canapea>, apoi
plimb-o pe laturile canapelei, în stânga și dreapta, etc.” În timpul aplicării programului s-a observat
că utilizarea vizualizării a asigurat practicarea exercițiilor corect de la prima încercare, întrucât
imageria a ajutat înțelegerea rapidă a pașilor de execuție.
Discul logopedic este un instrument pe care logopedul îl confecționează pentru fiecare
ședință și care oferă posibilitatea ca preșcolarul să își evalueze progresul după câteva sesiuni de
lucru la cabinet. Acesta este creat din trei discuri, astfel:
discul cel mai mic are pe margine desenate imagini cu obiecte și animale care au sau nu în
componenţă sunetul „r” (în general, se aleg 33 % din reprezentări cuvinte care nu au fonemul vizat
în structură și 67% care conțin „r”);
discul median are desenat simbolul fiecărui cuvânt ce denumeşte obiectul din imagine, cu pozitia
fonemului „r” clar specificată, în dreptul fiecărui desen al discului mic;
discul mare are desenat câte un cerc gol în interior în dreptul fiecărui simbol al sunetului „r” de pe
cel de-al doilea disc.
Cele trei discuri se aranjează în ordinea mărimii: cel mare este primul, pe care se aranjează
al doilea, apoi cel mai mic. Se prind în mijloc cu o piuneză, astfel încât să poată fi mișcate. Discul
mic poate fi înlocuit cu alt disc cu imagini diferite pe măsură ce copilul avansează în exercițiu.
Acest disc se utilizează în secvența de dezvoltare a auzului fonematic astfel: copilul trebuie să
asculte lectura imaginilor făcută de către logoped, iar acolo unde identifică sunetul „r” să
marcheze un „v” în căsuța din al treilea disc. În dreptul cuvintelor care nu conțin fonemul vizat, el
trebuie să deseneze un „x”. Logopedul verifică corectitudinea și, la sfârșitul exercițiului, desprinde
discul mare, notează numărul şedinţei pe spatele lui, apoi i-l dă copilului să îl păstreze în gentuța
logopedică. După câteva sesiuni de logopedie, se compară discurile cu răspunsuri și se observă
evoluția. Aplicarea acestei metode a evidențiat faptul ca preșcolarii sunt încântați să observe cât
au progresat, iar acest lucru îi motivează să lucreze mai bine și le întărește stima de sine.
Etapele reprezentării euritmice a sunetului „r” : Stabilirea simbolului care să reprezinte sunetul „r”
este momentul ce urmează secvenței de gimnastică a aparatului fono-articulator. Specialistul
solicită copilului să identifice sunetele din natură care sunt similare fonemului vizat. Pentru intuirea
caracteristicilor sunetului, logopedul adresează mai multe întrebări: „Crezi că sunetul <r> este unul
vesel / trist? De ce? Ce culoare crezi că are <r>-ul? Dar ce formă? Ți se pare că este un sunet
simplu?” Apoi copilul desenează pe o foaie cum crede că ar arăta „r”-ul dacă ar fi o imagine. La
final de ședință se alege un semn convențional pentru sunet „VVVVVV “. După ce a fost stabilit
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simbolul, specialistul solocită copilului să reprezinte sunetul din bătăi ritmice cu degetul în masă,
scopul fiind de a obține vibrația suprafeței pe care copilul o simte cu cealaltă mână.
Exercițiul cu paharul plin: Se pune un pahar plin cu apă pe masă, apoi se repetă exercițiul
de bătăi în masă și se observă reacția apei din pahar la vibrațiile mesei, apoi logopedul explică
faptul că o vibrație se transmite mediului apropiat locului unde a fost produsă. Pentru a testa
observația, adultul pronunță sunetul „r” și-i solicită preșcolarului să simtă vibrația buzelor, a
mandibulei și a gâtului, după care-i sugerează să simtă aerul care este expulzat în timpul vorbirii.
După obținerea reprezentărilor vizuale, ritmice, se trece la identificarea formei motrice pe
care o are fonemul pentru copil. Această secvență se va desfășura în câțiva pași: pornind de la
obținerea unei reprezentări motrice prin kinetica degetelor, apoi antrenând brațul și, în final, restul
corpului. Se va începe de la imaginea unei vibrații care transmite mișcări în jurul ei, deci va fi un
impuls care se va simți și la alte niveluri. Așadar, logopedul îi solicită copilului să se gândească cum
ar putea transpune sunetul „r”, deci vibrația care face „să tremure” totul în jur, în mișcare. Dacă
copilul se blochează logopedul poate folosi o păpușă flexibilă pentru demonstrație.
Prima mișcare a degetelor care reprezintă sunetul „r” este bătaia ritmică în masă, bătaie care
trece de la planul mesei în planul aerului prin mărirea amplitudinii de la vârful degetelor la mâna
care începe să se unduiască ritmic.
Mișcarea se repeta cu ambele mâini până se transmite și brațului. În timp ce copilul reprezenta
motric sunetul, logopedul repeta fonemul și-l încurajează pe copil să simtă sunetul în degete, în
braţe, în corp.
După ce se obține reprezentarea vibrației printr-o mișcare continuă pornită de la degete, apoi în
mâini și, în final, în brațe, specialistul propune „un dialog motric” în care el pronunță și obține motric
sunetul apoi, printr-o atingere cu vârful degetelor, îi transmite copilului vibrația, adică sunetul, pe
care acesta îl continuă. Se obține o combinație de atenție mărită acordată mișcării și relaxare cu
care copilul pronunță și cu care se poate uneori obține vibrația. Acest lucru evidențiază
necesitatea de a identifica modalități de intervenție logopedică cât mai relaxante și ludice,
pentru a sparge bariera de blocaje afective care alterează pronunția.
În final, după ce sunetul „r” a fost înțeles și motric, ca o mișcare ondulatorie de brațe obţinută din
poziţia de extensie laterală, care se transmite de la un braț la altul exact ca și în pronunție, unde se
antrenează în vibrație majoritatea componentelor aparatului fono-articulator, copilul emite
sunetul din natură corespondent lui „r”.
Aceste etape sunt atinse în două-trei ședințe și se realizează concomitent cu obținerea sunetului
din natură, pentru a se crea asocierea între gest și fonem. În timpul performării euritmice a
sunetului, logopedul a insistat pe postura corporală, pe conștientizarea fiecărei părți anatomice
care imprimă mișcarea. Tehnica euritmică este destul de dificilă dacă nu este
facilitată de vizualizare, întrucât dezvoltarea psihica a prescolarului este in faza preoperaționala a
gândirii concret intuitive si fara suportul narativ este dificil de format reprezentari.
Ședințele 4, 5 și 6 sunt de consolidare a sunetului „r” debutează cu secvența de gimnastică a
corpului și a aparatului fono-articulator, apoi cu exercițiile de educare a auzului fonematic cu
sprijinul discului logopedic. Pentru exercițiile de diferențiere a fonemului de alte sunete
asemănătoare în cadrul silabelor, se dă copilului un cartonaș cu simbolul fonemului, pe care îl va
ridica de câte ori va auzi „r” în silabe, apoi pronunță silabele. Silabele care sunt identificate a avea
dificultăți în pronunție sunt dublate de exerciții euritmice.
Spre exemplu daca dificultatea este de a pronunta silaba “pra” logopedul il ajuta prin întrebari
pe copil sa o poata vizualiza – marime, viteza, miscare. Odata miscarea gasita de copil se
asociaza cu pronuntia. Caracterul jucaus al sarcinii il ajuta pe copil sa se relaxeze si sa reușească.
Trecerea apoi la silaba “ bra” este facilitată de percepția vibrației acesteia de catre copil care
singur sau cu ajutor va completa prima miscare cu o mișcare noua sugerand forța lui B.
Ședințele 7, 8, și 9, vizează etapa diferențierii sunetului „r” la nivel de silabe și cuvinte, pornesc de la
exercițiile de gimnastică, continuă cu exersarea aparatului fono-articulator și încheie secvența
preparatorie cu exercițiile de educare a auzului fonematic efectuate cu discul logopedic. După
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ce copilul pronunță sunetul „r” în diverse silabe, începe jocul cuvintelor bisilabice și al paronimelor.
Dificultățile care apar în această etapă privesc pronunția unităților lexicale cu formă
asemănătoare, care au sens diferit. În reprezentarea euritmică a unui cuvânt sunt relevante
următoarele aspecte: rimtul, accentul și sensul unității lexicale. Ceea ce se poate observa din
discuțiile cu copiii, dificultatea în diferențierea dintre cuvintele paronime provine de la slaba
cunoaștere sau lipsa conștientizării sensului cuvântului și pronunțarea automată a acestuia.
Evident că în acest caz nu se obține pronunția corectă. Astfel că în această etapă s-a accentuat
pe înțelegerea sensului cuvântului înainte de rostire și exprimarea euritmică, ţinând cont de cele
trei criterii amintite mai sus. Spre exemplu pentru perechea „sar-zar” logopedul poate iniția un set
de întrebări prin care sa identifice gradul de cunoaștere a sensului celor două cuvinte de către
copil: dacă acesta știe sensurile, însă când le pronunța nu mai corelează sensul cu forma atunci
va greși. . Așadar, specialistul va iniția procedura de reprezentare motrică a fiecărui cuvânt, de
exemplu pentru „sar” este ușor să se reprezinte printr-o săritură cuvântul, Pentru„zar” este mai
dificil, Logopedul pornește de la intuirea formei zarului, a acțiunilor pe care le face zarul, lăsând
copilul să găsescă o exprimare spontană cum ar fi o piruetă pentru a reprezenta zarul. Apoi, gestul
este asociat cuvântului pronunțat corect, iar perechea „sar-zar” devine un joc amuzant în care o
săritură era însoțită de pronunția lui „sar”, urmată de o piruetă secondată de cuvântul „z. Acest
mod de a interpreta sensul cuvintelor pentru a le pronunța corect crește gradul de conștientizare
a sensului acestora și, în același timp, dezvoltă responsabilizarea față de cuvintele vorbite și modul
de utilizare în diverse contexte.
Ședințele 9, 10, și 11 urmăresc automatizarea sunetului „r”. După ce se derulează secvența de
gimnastică a corpului și a aparatului fono-articulator, exercițiile de educare a auzului fonematic,
practicarea pronunției de silabe și cuvinte ce conțin sunetul „r” în diverse poziții, concomitent cu
mișcările euritmice se pregătește partea de recitare de poezii. La această parte logopedul îi
dirijeaza pe copii să găsească mișcări euritmice sugestive pentru mesajul versurilor. În etapa de
vorbire independentă, specialistul abordează ludic exercițiul și propune copilului să se gândească
la povestea sunetului „r”. Astfel că adultul adresează o serie de întrebări care să-l ajute pe
preșcolar să își deblocheze imaginația: „Crezi că <r> este un sunet fetiță sau un sunet băiat? Cați
ani crezi că are? Crezi că este liniștit sau agitat, plin de viață? Are prieteni <r>? Unde locuiește? Ce
îi place să facă ?
Ședința 12 este ultima si are loc în grupul mare. Se respectă următorii pași: autoprezentarea prin
intermediul salutului personalizat, secvența de gimnastica corporala folosindu-se tehnica
metaforei, de exemplu metafora copacilor - li se sugerează copiilor că sunt șase copăcei prieteni
dintr-o pădure, iar vântul (reprezentat de către logoped) mișcă primul puiet care, după ce face
exercițiul, transmite mișcarea celuilalt, și totul se continuă până când toți pomișorii sunt „bătuți” de
adiere. Exercițiul care reprezenta adierea de vânt era unul de „respirație mică”. Se repetă jocul și
pentru „respirația mare”.
Pentru gimnastica membrelor, mingea devine instrumentul esențial, - în care o ciocănitoare
(pasăre care provoacă vibrații prin bătaia în scoarța copacului) completează metafora pădurii, iar primul copil (toți sunt așezati cu picioarele depărtate) o primește la nivelul bazinului și cu o
mișcare amplă din brațe și o răsucire de trunchi o întinde colegului. Exercițiul se repetă și în sens
invers. În scopul antrenării musculaturii gâtului, se pornește de la aceeași idee a vântului care se
transmite de la un „copac” la altul prin mișcarea capului de la colegul din stânga spre cel din
dreapta. La fel se execută cu rotiri de gât. Esențial este ca fiecare execrițiu să fie o legătura între
copii și o modalitate de a continua o mișcare, dând fluență și sens gimnasticii.
Copiii se vor organiza pe perechi pentru exercițiul de antrenare a aparatului fono-articulator,
lucrând „în oglindă”, fiecare membru al echipei fiind reflectarea celuilalt. Scopul este de a se
observa reciproc și a se corecta când s-a identificat o greșeală.
Pasul următor este de executare a reprezentării euritmice de către fiecare copil pentru sunetul „r”,
apoi a silabei. Imaginea motrică a lui „r” este aceeași pentru toți, întrucât a fost creată sub
îndrumarea logopedului,dar pentru silabe și cuvinte sunt diferite mișcări.
Jocul continua cu copiii stând în cerc si dând o mică minge roșie de la unul la altul. La fiecare
trecere a a mingiei fiecare copil va spune corect un cuvânt cu r , cu r în diferite poziții.
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În încheierea ședinței de logopedie, fiecare copil spune povestea lui „r” așa cum a gândit-o .
Poveștile despre „r” create de copii istoriseau năzdrăvănii: „r” a spart vaza și a fugit să se ascundă
de mama, când aceasta a venit acasă; „r” s-a dus cu trotineta în parc și, pentru că a fost prea
zvăpăiat, a căzut și s-a julit. Toate creațiile ilustrează un personaj jucăuș și foarte neastâmpărat, ca
și vibrațiile limbii la obținerea pronunției corecte. Esența sunetului a fost conștientizată de copii și
ilustrată impecabil atât literar, cât și euritmic. În final, logopedul, pentru a accentua latura
educativă a ședinței, îi îmtreabă pe preșcolari de ce și-ar dori să-l aibă prieten pe „r”.
La final de întalnire își pot prezenta conținutul gentiței unul altuia.
Program de intervenție logopedică pentru corectarea lambdacismului prin tehnici de euritmie
„Gândiți-vă la limba dumneavoastră când lasă să răsune un „L.” Dumneavoastră vă folosiți limba
într-un mod foarte artistic, când faceți să răsune un L-L-L-L. Dumneavoastră simțiți forța creatoare,
formatoare, când faceți să răsune un L…. În misterii se spune: L-ul este în toate lucrurile și ființele,
elementul creator, plăsmuitor, forța formei care învinge materia.”17 (Madlene Siegloch, „Euritmie,
o introducere”, 2001, p. 96). Rudolph Steiner explică modalitatea prin care sunetul este simțit, trăit
și exprimat de euritmist, fonemul „l” fiind amprenta sonoră a naturii care crește, se înaltă spre cer,
într-un dinamism natural intrinsec (Madlene Siegloch, „Euritmie, o introducere”, 2001). Întrucât
vârsta preșcolară nu permite procesări profunde ale mesajelor, sugestia de la care s-a pornit în
crearea gestului sunet a fost prezentată de către logoped.
Ședințele 1şi 2 debutează cu momentul introductiv de autoprezentare a copilului, după care se
sugerează ca fiecare dintre cei doi poli ai comunicării să creeze un salut personalizat pe care să-l
exprime la începutul sesiunilor. După ce specialistul îi prezăntă copilului cabinetul și aria în care vor
lucra, se inițiază secvența de gimnastică. Deoarece litera „l”seamănă „cu un băț care stă în
picioare”, pentru a susține ideea formei verticale, gimnastica corporală se poate derula cu
ajutorul unei frânghii. Așadar, pornind de la imaginea literei, adultul îi spune copilului că vor face
antrenamentul specific pentru fonem, folosind un obiect care este similar cu acesta.
Exerciții de gimnastică cu franghia:
I se propune preșcolarului să își imagineze că este o floare care își caută drumul spre soare, iar
exercițiul pornește din poziția drepți, cu picioarele depărtate la nivelul umerilor, cu brațele în
extensie deasupra capului și ținând frânghia întinsă; copilului i se sugerează să se ridice pe vărfuri
și să încerce să se înalțe precum o floare care crește spre soare (exercițiul pregătește sugestia
pentru reprezentarea motrică a fonemului). În derulare se insistă: pe întinderea coloanei
vertebrale, care devine, în metaforă, tulpina plantei; pe ridicarea corectă pe vârfurile care
simbolizeaza rădăcinile florii; pe obținerea extensiei corecte a brațelor în sus. Logopedul susține
mișcarea prin întrebări suportive pentru sugestie: „Simți cum tulpina ta este dreaptă? Simți cum
rădăcinile tale te țin bine pe pământ? Simți cum te ridici spre soare? Vezi soarele? Simți căldura
solară? Ești fericit?”
Exercițiul de respirație pornește de la poziția florii care inspiră când se întinde spre cer și expiră
când coboară spre pământ. Un alt exercițiu pentru respirație începe din poziția drepți cu
picioarele depărtate la nivelul umerilor, cu brațele lipite întinse înainte, ținând frânghia; copilul
inspiră în timp ce întinde frânghia până aceasta devine dreaptă și expiră revenind în poziția
inițială. Sugestia pentru acest exercițiu a fost deschiderea petalelor florii la apariția soarelui, apoi
închiderea la lăsarea serii. Exercițiul se repetă urmând doar instrucțiunile date de către logoped
„soarele răsare” – pentru inspir și „soarele apune” – pentru expir. Apoi, secvenţa se completează
cu exerciţiile de respiraţie verbală.
Exercițiul „floarea soarelui” a pornit de la adevărul științific ce afirmă răsucirea florii spre soare în
timpul zilei. Așadar, poziția inițială a fost verticală, cu picioarele la nivelul umerilor și ținând frânghia
dreaptă în mâinile întinse deasupra capului. Din această postură, copilul își răsucește doar
trunchiul spre dreapta și stânga, la indicațiile logopedului, care îi spune „soarele este în dreapta”
sau „soarele este în stânga”. Pe parcursul derulării se urmarește ca picioarele să nu se rotească
împreună cu trunchiul, iar mișcarea să fie realizată de la mijloc.
Exercițiile de gimnastică a limbii, a obrajilor şi a maxilarului sunt identice cu cele folosite i
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intervenția clasică. Nu s-a folosit nicio sugestie în timpul acestora, pentru a nu distrage atenția
preșcolarilor de la elementele de execuție corectă spre metafore sau imagerie.
După antrenamentul corporal și lingual, specialistul prezentă gentuța logopedică și discul
logopedic, precum și modul de întrebuințare a acestora, apoi inițiază secvența de educare a
auzului fonematic prin utilizarea discului.
Etapa de emitere a sunetului începe cu intuirea fonemului, pentru ca preșcolarul să poată crea
reprezentarea motrică a acestuia. Înainte de a iniția construcția gestului-cuvânt, logopedul
parcurge etapa de emitere a fonemului. Specialistul utilizează metoda ortofonică, explicând
poziția corectă a limbii și modul de expulzare a aerului în timpul rostirii, după care începe exersarea
cu subiecții. După ce sunetul a fost obținut corect, logopedul inițiază secvența de creare a
reprezentării euritmice.
Etapele formării reprezentării euritmice a sunetului „l”:
Logopedul adresează întrebări copilului, pentru a intui percepția pe care acesta o are asupra
sunetului:
Cum îți pare sunetul „l”: vesel, trist?
Este plin de viațaă sau mai liniștit?
Cu ce culoare l-ai desena?
Ce formă crezi că are sunetul „l”?
Cu ce ai compara sunetul „l”?
Este un sunet scurt sau lung?.
Dacă este ales modelul florii și copacului, se alege ca poziție inițială în gest, verticala
gravitațională. Apoi se identifică părțile corpului cu structura plantei: rădăcina este reprezentată
de talpile bine ancorate în podea, coloana vertebrală devine tulpina dreaptă, mâinile sunt frunze
sau ramuri. În continuare, se identifică mișcarea care să exprime creșterea și care se va reprezenta
prin ridicarea pe vârfuri, cu privirea orientată spre cer. În timpul exersării, logopedul însoțesște
mișcările de instrucțiuni „ridică-te spre soare”, „întinde brațele drepte spre cer”, „privește soarele”,
„caută lumina cu ochii și cu mâinile”.
Reprezentarea lui „l” va fi percepută de către copii, prin dirijarea logopedului, ca o creștere a unei
plante care se desface în lumina soarelui. Așadar, pentru obținerea gestului-sunet se poate crea
următoarea mini-poveste: „din sămânță se ridică o tulpiniță firavă cu frunzele strânse la piept, apoi
ea crește până stă sigură pe pământ, după care își desface frunzele în soare, răsfirându-le în
lateral, apoi le strânge cu palmele față în față și pornește spre cer unde se deschid iar, coborând
spre coroana bogată acum (coroana este reprezentată de nivelul umerilor)”. Gestul-sunet este
construit motric astfel: poziția inițială a copilului este ghemuită, cu brațele deasupra capului,
reprezentând sămânța care a fost sădită; apoi brațele se duc într-o mișcare vălurită la piept
(sunetul este vălurit și acest lucru a fost specificat anterior preșcolarului), iar corpul începe să se
ridice încet până ajunge în poziție verticală; după aceea, copilul începe să desfacă brațele de la
piept într-o mișcare vălurită și le întinde în părți până ajunge la extensia maximă; din această
postură, își strânge iar brațele întinse, până le aduce întinse în față, apoi le îndoaie cu delicatețe,
pănă acestea se împreunează ca într-o rugăciune. Din această poziție, copilul ridică mâinile
împreunate spre cer, concomitent cu ridicarea pe vârfuri, și susținut de privirea spre soare. După
ce rămâne în poziția verticală maximă pe care o poate obține, își aduce brațele tot împreunate
spre nivelul pieptului, concomitent cu coborârea de pe vârfuri, după care le desface iar în laturi
ca pe un coronament de copac sau frunze de floare. Exercițiul euritmic se repetă cu pronunțarea
prelungă a sunetului.
Crearea reprezentării euritmice este parte a celei de-a doua ședințe de logopedie.
Sedințele 3, și 4 se axasează pe diferențierea și consolidarea sunetului nou emis. În aceste
întâlniri, după secvențele de dezvoltare a motricității generale cu frânghia și partea de
antrenament a aparatului fono-articulator, discul logopedic este esențial întrucât exercițiile de
pronunție pornesc de la imaginile de pe el. Așadar, logopedul lucrează silabe care conţin sunetul
„l”, logatomi, apoi cuvinte. Când sunt introduse paronimele, pentru a se evita erorile de rostire,
silabele sunt reprezentate euritmic. Spre exemplu, pentru perechea „sac-lac”, unul dintre copii
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poate construi, sub îndrumarea logopedului două structuri euritmice interesante:
Pentru cuvântul „sac”: sunetul „s” este reprezentat printr-o mișcare de unduire a mâinilor din
poziția față în față, urcând de la nivelul pieptului spre cer și apoi coborând spre postura iniţială,
după care copilul a continuat pornind de la mâinile împreunate într-un gest larg în sus, care
descria un cerc cu bratele drepte, şi după ce a coborăt braţele şi a ajuns cu ele la nivelul
pieptului, încheie gestul-cuvânt cu o bătaie de palme, care semnifica fonemul „c”. Preşcolarii
percep sunetele scurte şi pe cele explozive ca pe bătăi din palme sau lovituri cu piciorul de
pământ.
Pentru cuvântul „lac”: legătura dintre „l” şi „a” s-a creat din momentul în care braţele
împreunate au coborât din nou la piept, după care s-au deschis înscriind un cerc amplu pentru
a reprezenta „a”-ul şi s-a încheiat cu o bătaie de palme.
Ședința 5 se concentrează pe automatizarea sunetului prin introducerea lui în vorbirea
independentă.De data aceasta, logopedul poate solicita copiilor să creeze povestea
sunetului „l” sau îi poate pune în situația de a-l avea pe „l” ca prieten. Astfel, specialistul
adreseaza un set de întrebări care îl sprijină copilul să vizualizeze situația propusă:
Ți-ar plăcea să-l ai pe sunetul „l” prieten?
De ce?
Crezi că ar fi o fată sau un băiat?
Cum crezi că s-ar purta: ar fi zvăpăiat sau mai calm?
Ce ți-ar plăcea să te joci cu el?
Povestea sunetului prieten este utilă copiilor care in trecut au avut experiente durereoase de
situații in care nu au reușit pronunția lui l fie in fața colegilor, fie la inspecții, serbări.
Ei sunt astfel incurajați să parcurgă o experiență de expunere intr-un mediu sigur – cabinetul- si
cu ajutor din partea sunetului prieten.
Abordarea de tip euritmic este prietenoasa, jucăușă, îmbină sunetul, cuvântul cu
expresivitatea corporală într-o forma fluidă estetică. Il ajută pe copil să-și conecteze gândurile
prin cuvânt cu emoția și corpul prin mișcare.
Această tehnică depășește limitele obiectivelor logopedice și acționează la nivelul întregii
personalități a copilului.
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Despre dislexie, disgrafie
și discalculie

Profesor logoped Balaban Valeria, CLI nr 4, Scoala nr 195, sector 3
„Dislexicii au multe talente, dar printre ele nu se numără cititul și scrisul.”

John Stein, Profesor de Neurofiziologie, Universitatea Oxford, UK

Comunicarea
umană, nu apare
spontan, ci constituie un lung şi dificil proces de
învăţare, presupunând un efort de lungă durată
al individului, în decursul dezvoltării sale
ontogenetice.Modul în care copilul își dezvoltă
comunicarea este influenţat de o serie de
factori cum ar fi: ereditatea, mediul de viaţă şi
de activitate, preocuparea adulţilor pentru
stimularea vorbirii sale, eficienţa demersului
didactic,
capacităţile
intelectuale,
afectivitatea şi personalitatea acestuia. Prima
formă de comunicare a copilului o constituie
comunicarea gestuală aceasta este înlocuită
treptat de lalațiune, de emiterea primelor
cuvinte cu sens și apoi de comunicarea cu
ajutorul propozițiilor cu sens.
La vârsta școlară mică(în jurul vârstei de
șase ani), copilul învață să citească, să scrie și
să facă calcule matematice, acte ce presupun
existența la copil a numeroase scheme
cognitive deja formate, scheme legate de
domeniul psihomotor, al cunoașterii schemei
corporale, de existența unui auz fonematic
bine dezvoltat, deținerea unui anumit
vocabular, fixarea lateralități,
formarea
operațiilor de organizare şi structurare
spaţio-temporală, dezvoltarea aptitudinilor
necesare actului lexic – recunoaşterea
sunetelor, silabelor, cuvintelor, pregătirea
scrisului(maturizarea motorie) prin desene,
maturizarea
cognitivă
prin
formarea
deprinderilor de formă, mărime și culoare,
urmată de scrierea elementelor grafice care
vor compune literele. Absența parțială sau
totală a acestor scheme, existența unor
tulburări la nivel neurologic, conduc la apariția
tulburărilor de învăţare.

Tulburările de învățare (dislexia, disgrafia
/discalculia) presupun o tulburare la nivelul
unuia sau mai multor procese implicate în
înţelegerea sau în utilizarea limbajului scris sau
oral, care se pot manifesta printr-o inabilitate de
a asculta, vorbi, citi, scrie, pronunţa sau efectua
calcule matematice. În această categorie sunt
incluse tulburările perceptive, afecţiuni sau
disfuncţii minimale ale creierului, dislexia,
disgrafia/disortografia/discalcilia şi afazia de
dezvoltare.

Tulburările de învățare se manifestată atât la
copilul dezvoltat normal din punct de vedere
auditv şi intelectual, cât pe fondul deficitului
auditiv, vizual și intelectual(doar că se are
invedere cauza ce a determinat apariţia
incapacităţii de a învăţa să citească,scrie şi să
socotească.
Atunci
când
vom
face
diagnosticul diferențial vom elimina auzul
deficitar de natură organică, dificultăţile vizuale
datorate vederii deficitare și a deficiențelor
intelectuale). Copilul ce prezintă tulburare
învățare ce manifestă neputința de a identifica
și de a citi cuvinte ca un întreg cu o anumită
semnificație, își concentrează atenţia pe
realizarea citirii cuvintelor, fiind împiedicată
astfel înţelegerea cursivă a textului, confundă
constant şi repetat fonemele asemănătoare
acustic său vizual, face confuzii între litere şi
grafia lor, inversează, adaugă, omite litere,
grafeme, cuvinte, are dificultăţi în combinarea
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cuvintelor în unităţi mari de limbaj, contopeşte
cuvinte, scrie ca în oglindă etc. Copilul ce
prezintă dislexo-disgrafie are parte de eşecuri şi
conflicte permanente, este convins că nu
poate depăși dificultățile întâmpinate, se simte
inutil, inferior colegilor de clasă, nu prezintă
motivație pentru învățare. Din aceste motive
apar, adeseori la acești copii dificultăți de
integrare
socială prin manifestarea unor
comportamente antisociale şi instalarea unor

trăsături caracteriale negative: negativism,
descurajare, inerţie, nepăsare, teamă
de
insucces, izolare, teama de a citi, teama de a
scrie după dictare, mergând uneori până la
abandon școlar. Este binecunoscut faptul că
la vârsta şcolară mică încă se întâlnesc tulburări
de pronunţie, în special în ceea ce priveşte
grupa sunetelor siflante, şuierătoare, africate şi
vibrante, aceste tulburări de pronunție pot fi
transpuse în actul citit-scrisului dacă nu s-a
intervenit logopedic pentru corectarea lor.
Atunci când ne referim la tulburările de
învățare nu vorbim despre o boală, ci despre o
modalitate specială de prelucrare a informației,
care nu poate fi tratată, ci ameliorată. Dislexicii
pot fi persoane deosebit de inteligente, se
descurcă foarte bine în anumite domenii,însă
cititul şi scrisul le dau bătăi de cap.
Geschwind (SUA) evidențiază natura
neurologică a tulburărilor lexico-grafice. Autorul
precizează că maturizarea tardivă sau apariția

unor microleziuni cerebrale apărute în lobul
parietal pot determina tulburări în denumirea
cuvintelor, dificultăți de învățare și tulburări în
sfera scris-cititului. Cercetătorii de la Yale și
cercetătorii britanici au identificat o genă a
cromozomului uman 6, numită DCDC2 pe care
o găsesc responsabilă de apariția sindromului
dislexico-disgrafic. În acest caz
circuitele
cerebrale nu pot comunica între ele, fiind
întrerupte – fapt ce îngreunează citirea și
scrierea. Tulburările de învățare au cauze
genetice, neurologice, sociale, un mediu
educaţional ce nu adaptează metodele și
mijoacele de învățare la nevoile copilului.
Diagnosticul de dislexo-disgrafie se pune de
logoped în urma unei evaluări complexe, după
scurgerea timpului necesar pentru învăţarea
scris-cititului, ce diferă în funcţie de motivaţie,
de dezvoltarea psihică, de efortul depus de
copil precum și de metodele folosite de
învățător și de logoped. Logopedul va stabili
dacă mai există o altă deficiență de natură
intelectuală, senzorială sau psihică, dacă mai
sunt și alte tulburări ale limbajului la același
subiect(tulburări de pronunție, bâlbâială,
disfazie de dezvoltare). Va ține cont de nivelul
intelectual al copilului, de rezultatele școlare
ale acestuia, de relația pe care o are cu
învățătorul și cu familia sa, de motivația pe care
copilul o prezintă pentru propia corectare.
Corectarea logopedică va începe de la
primele semne de manifestare. Formele de
manifestare sunt diferite, unele caracteristici
sunt evidente la o persoană şi lipsesc la alta:
- învață greu literele și cifrele
- dificultate de a lega litere şi silabe / silabisire
dificilă;
- nerespectarea punctuaţiei în textul citit;
- nu este capabil să scrie ce gândeşte /
confundă mesajele auzite;
- discrepanţa dintre performanţele în anumite
domenii şi limbajul scris şi verbal, ori rezolvarea
practică a unor probleme matematice;
- lipseşte sfârşitul cuvântului (ultima silabă) în
citire şi silabisire;
- dificultate de a copia şi de a lua notiţe;
- dificultate de a urmări ce spune celălalt;
- inversarea literelor, simbolurilor;
- dificultate în a trage concluzii / probleme de
organizare în executarea unor sarcini;
- dificultate în memorarea unor tabele /
dificultăţi în a-şi aminti secvenţe comune;
- percepţie auditivă şi memorare deficitară /
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memorie de scurtă durată deficitară;
- întârzieri în dezvoltarea limbajului oral;
- dificultăţi în a executa sarcina care conține 2-3
instrucţiuni consecutive;
- confuzii de litere, cifre, simboluri;
- dificultăţi în a recunoaşte a doua oară acelaşi
cuvânt scris;
- dificultate în înţelegerea timpului verbelor;
- dificultate în a discrimina stânga – dreapta;
- dificultate în reamintirea numelor obiectelor;
- dificultăţi în învăţarea unei limbi străine;
- probleme de ortografie;
- stimă de sine scăzută;
- dificultăți de concentrare.

Discalculia este o dificultate specifică de
învăţare a matematicii, afectând achiziţia
normală a abilităţilor aritmetice. Putem întâlni
dislexie, disgrafie și discalculie la același copil
sau se pot manifesta separat (dislexie/disgrafie
fară discalculie - toate trei la același copil sau
doar discalculie). Copilul cu discalculie învață
greu numerele, confundă 3 cu E, 6 cu 9,
numără mecanic, au dificulăți de orientare
spațială, învață cu dificultate calculul
matematic și atunci când o face învăţarea s-a
realizat cu ajutorul unor metode specifice, au
dificultăţi de învăţare a timpului, de utilizare a
banilor şi mai ales de rezolvare a problemelor.
Corectarea logopedică va începe de la
primele semene de manifestare. Se pornește de
la nivelul la care se află subiectul, materialele

de lucru să fie cât mai apropiate de viața de zi
cu zi a copilului, dacă există tulburare de limbaj
asociată, aceasta se va corectă în paralel cu
dificultăţile de învăţare(de exemplu bâlbăială
sau dislalie prelungită). Logopedul va elabora
planul de intervențe ce vă urmării metodele cu
caracter general cât și metodele specific
corectării dislexo-disgrafiei. În activitatea
corectiv-recuperatorie
se
va
utiliza
psihoterapia, terapia comportamentală, jocul
didactic, jocul de rol pentru a face din copiul
cu tulburări de învățare un partener în propriea
recuperare, recuperare ce presupune un timp
îndelungat. În cabinetul logopedic, copilul cu
tulburări de scris citit se va simți în siguranță
alături de specialistul logoped, care nu-l va
nota și dojenii pentru greșeli, dimpotrivă îl va
ajuta să-și conștientizeze geșelie și să
se
corecteze. Ne-am întâlnit adesea cu elevi ce
prezentau tulburări de citit-scris, atât în
învățământul special cât și în învățământul de
masă. Primul aspect al corectării a constat în
stabilirea unei relații de apropiere și de
încredere între terapeutul logoped și copilul
aflat în dificultatea de a-și însuși citit-scrisul.
Ne-am folosit de metode moderne de învățare,
de calculator cu diverse programe educative
interactive. Activitățile sunt variate, pentru a nu
interveni oboseala și monotonia ne-am folosit
de plastilină pentru a modela grafemele și
unele cuvinte simple, am trasat grafemele în
aer, pe bancă, se poate folosi jocul screibble,
decupajul grafemelor pe carton, sublinierea cu
o anumită culoare a grafemelor în texte simple.
Vor fi recuperate aspectele ce țin de structura
psihomotricității deficitare.
În literatura de specialitate sunt enumerate
metode și tehnici variate de recuperare.
Logopedul este acela care selectează,
adaptează și utilizează metodele și tehnicile în
funcție de fiecare copil.Amintim câteva
metode utiliate de noi în recuperare:
- metoda analitico-sintetica
- metoda globală
- metoda semi-globală
- metoda Borel-Maisonny
- metoda Montessori
- metoda Meixner
„Singurul lucru care mă împiedică în
învăţare este învăţământul.” – spunea Albert
Einstein un dislexic-disgrafic. De fapt, spunea că
sistemul de învățământ nu era pregătit să
accepte copilul cu o anumită problemă de
limbaj. Nici astăzi școlile nu sunt pregătite să
accepte în clasă copii dislexici-disgrafici. Dacă
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îi acceptă, aceștia sunt catalogați ca fiind
deficienți mintali, leneși, neintegrați. Mă bucur
nespus că organizații nonguvernamentale au
reușit să elaboreze o lege pentru copiii ce
prezintă tulburări de învățare. S.a elaborat o
metodologie. Aceasta metodologie se v-a
pune în practică.
Logopedul, alături de părintele copilului
cu tulburări de citit-scris va trebui să se implice
în educaţia copilului pe parcursul anilor de
şcoală, devenind partener alături de învățător,
psiholog, kinetoterapeut, medic. Comunicarea
deschisă,
bună
intenţie,
încrederea,
înţelegerea şi sprijinul reciproc vor ajuta
această relaţie să devină un adevărat
parteneriat în înțelegerea și corectarea
dislexo-disgrafiei precum și în integrarea în
societate a copilului dislexo-disgrafic. Sperăm
că vom fi capabili să remediem problemele de
limbaj ale cât mai multor copii și că vom face

din aceștia personalități integre.
STUDII DE CAZ
Maria

Diagnostic logopedic: Dislalie polimorfă.
Sunetele pe care nu le pronunța:ș, s, ț, r, l, ce, ci,
v, f. IQ-90. Pronunția nu s-a corectat în primul an
de terapie. Am continuat terapia și anul
următor, când a intrat în clasa I. Prezintă
instabilitate psihomotorie; motricitatea fină,
deficitară
schema
corporală
însușită,
lateralitate dreaptă, orientarea în spaţiu
prezintă dificultăţi.A reprodus cu dificultate
imaginile din fișa de evaluare. Știe zilele
săptămânii, nu identifică succesiunea zilelor, nu
știe lunile corespunzătoare fiecărui anotimp.

Conștiința fonologică este deficitară. Nu
recunoaște rimele. Nu are noțiunea de
propoziție și nu știe care sunt componentele
sale. Desparte cuvintele în silabe. După multe
exerciții de identificare a sunetelor în diferite
poziții în cuvânt reușește să identifice pozițiile,
iniţial, median, final. Nu a reușit să suprime
consoana iniţială și apoi să găsească cuvântul
format, nici să suprime o silabă și apoi să
găsească cuvântul format. Tulburările lexiei se
transpun
mai
pregnant
în
planul
comportamentului grafic, se pot evidenţia
frecvente omisiuni şi adăugiri de grafeme. Mai
reduse ca număr am întâlnit inversiuni de silabe,
omisiuni şi contopiri de cuvinte. Un fenomen
specific îl constituie omisiunile de grafeme, care
vizează atât sistemul vocalic, cât şi cel
consonantic. Vocalele cele mai frecvent omise
sunt: u, o, în ceea ce priveşte sistemul
consonantic, cele mai frecvente omisiuni se
produc în cazul lui r, l, substituiri de grafeme.
Scrisul
este neliniar, oscilant, tremurat, nu
respectă direcţia, grafemele sunt inegale, nu
sunt aşezate corect în pagină, nu respectă
spaţiul, liniatura paginii; prezintă o viteză redusă
atât în citit cât şi în scris. În urma aplicării probei
Bender-Santucii a obținut 27 de puncte. Redăm
mai jos evaluările inițiale.
În urma programului terapeutic s-a
constatat o îmbunătățire a capacității de
orientare în spațiu. Actul lexico-grafic s-a
îmbunătățit. Activitățile s-au desfășurat în
colaborare cu învățătoarea și cu mama. Scrisul
a devenit
lizibli, orientarea în pagină s-a
îmbunătățit. Motricitatea grafică s-a ameliorat.
Mișcările involuntare au dispărut. Gestul grafic a
devenit mai ferm, viteza citirii și scrierii a crescut.
Rezultatele școlare au fost ameliorate. Maria
are mai multă încredere în șansele de reușită,
este mai motivată să învețe și să-și remedieze
dificultățile pe care le va mai întâmpina în actul
de învățare.Vom conţină terapia, deoarece
tulburările lexico-grafice nu au fost remediate în
totalitate.
Miruna 8 ani și 4 luni, clasa a 2-a
semestrul al 2-lea-am început terapia
Miruna s-a născut la termen, naştere
normală - sarcina a decurs bine. După naştere,
mama nu a putut să o alăpteze deoarece în
urma unei radiografii a fost suspectă de TBC.
Miruna s-a dezvoltat normal, la 11 luni mergea
în picioare, era vioaie....la 1 an și 7 luni s-a
descoperit o tumoare pe glanda suprarenală,
fiind diagnostiată cu neuroblastom suprarenal
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stâng. Este operată, după care au urmat 3 ani
de chimioterapie. A răspuns foarte bine la
tratament, fără recidive. La grădiniţă a mers de
la vârsta de aproape 4 ani – vocabularul era
sărac și prezenta tulburări de pronunţie. Mama
a alintat-o . A mers pe bicicleta de la 2-3 ani, pe
role și patine. Nu socializează la prima întâlnire,
stă și analizează, face tot posibilul să obțină ce
își dorește. Îi plac mașinuțele, nu s-a jucat cu
păpuşi niciodată. La 6 ani, Miruna și_a pierdut
tatăl într-un accident la locul de muncă.
Diagnosticul logopedic: dislexie - disgrafie discalculie.
OI-110.
Câteva
manifestări
observate în evaluarea complex:
- tulburari de orientare spaţial
- tulburari de orientare în timp
- adauga silabe
- schimba poziţia sunetelor în cuvinte
- p este b
- d este p
- aur este hru
- a este ă la sfârşitul cuvintelor
- om –mo
- t este d
- dificultăți în realizarea sintezei analizei și frazei
- Ș este s și în citire și în scriere
- are conceptul de cantitate însușit pană la 5
- nu descompune numerele
- nu face adunări pană la zece pe degete
Terapia logopedică s-a desfășutat pe
parcursul a 3 ani. Intervenţia se realiză pe 3
direcții: -învațarea citirii cursive (recunoştea
literele, confundă literele asemănătoare din
punct de vedere vizual),nu realiză analiza și
sinteza fonematică – învățarea scrierii și
învățarea noţiunilor elementare pentru însușirea
calculului matematic. Învăţarea s-a realizat cu
pași mici, am folosit metode specifice
(materialele meixner, multe materiale concrete
) Am avut diferite activități pentru formarea
conștiinței fonematice, pentru formarea
conceptului de număr, a calculului matematic
în concernul 0 -10. Dacă am învăţat mai ușor
adunarea și scăderea fără trecere peste ordin,
atunci când am efectuat adunări cu trecere
peste ordin am întâmpinat mari dificultăţi.
Aceste calcule se realizau doar în prezența
materialului
concret(diferite
obiecte,
degeţelele, numărătoare). Timpul a trecut și
Miruna a început să citescă, da citirea a
recuperat-o mai ușor. A început să înţeleagă ce
citea și astfel a cresut stima de sine.
Matematica ne-a dat multe bătaii de cap. Am
trecut la înmulţire, a învăţat-o mecanic, dacă o
întrebai pe sărite nu știa. Miruna merge la

scoala de masă. Acolo cerințele erau diferite, îşi
făcea temele cu o fostă învățătoare (Miruna,
doar copia). Eu am urmat etapele învățării
astfel încât să nu sărim etape în dezvoltarea
cognitivă. În timpul terapiei, Miruna își găsea tot
felul de activități, astfel încât să scape de citit,
scris, socotit. Părinții(mama s-a recăsătorit) o
înţelegeau și o susțineau. La școală era lăsată în
voia ei(copia după tablă,nu era pusă să
citească, nu era scoasă la tablă. O înțelegea,

doamna învățătoare, așa îmi spunea mama.
Miruna, a făcut progrese. A trecut în clasa a 5
–a. Adaptarea a fost grea. Mama a prezentat
dificultățile de învăţare ale Mirunei
tuturor
profesorilor. Unii au înțeles, alții nu...
Terapia
logopedică a făcut-o mai puternică, mai
motivată și a rămas în școala de masă, acolo
unde este locul copiilor cu tulburări de învăţare.
Bibliografie
1. Bâlbâie,V., Semiologia dislexiei și terapia ei
Editura PIM Iași 2010;
2.
Bâlbâie,V.
O
interesantă
cazuistică
logopedică și terapia ei ed. Pim Iași 2008;
3. Păunescu C. (1976) Introducere în logopedie.
E.D.P., Bucureşti;
4. Verza, E. (1997) Dislalia şi terapia ei, E.D.P.,
Bucureşti;
5. Verza, E., TRATAT de logopedie volumul 1
Editura Fundației Humanitas, Bucureşti;
6. Verza, E., TRATAT de logopedie volumul 2
Editura Fundației Humanitas, Bucureşti;
7. Verza, E., Conduita Verbală a Şcolarilor E.D.P.,
Bucureşti 1973;
8. Verza, E., Disgrafia şi terapia ei, E.D.P.,
Bucureşti.1983.

17

AXE MAJORE DE REFLECȚIE ȘI DE ACȚIUNE PENTRU ȘCOALĂ

Diseminare material prezentat de Philippe Roux in cadrul Conferinței Internaționale TSI
2017 - Neuropsihologia TSI
Autori: Gălbinașu Liliana, Balaban Valeria, Vasilescu Gabriela, Gălbinașu Florentina, Stoian Mirela
I.

DEZVOLTAREA CUNOAȘTERII ASUPRA TULBURĂRILOR SPECIFICE DE ÎNVĂȚARE

1. Informare/Formări de bază, în interiorul şcolii, sau în exterior (formare continuă, cicluri de perfecţionare,
seminarii etc…).
2. Recensământ / constituirea de resurse documentare locale şi exterioare (necesitatea unui Centru de
Resurse)
3. Documentare pentru înţelegerea naturii particulare a tulburărilor şi deci şi a dificultăţilor elevilor.
Iniţiative personale de informare şi de consiliere (copil, părinţi, colegi, intervenienţi etc…)
II.
POLITICĂ DE DEPISTARE ȘI DE ORIENTARE SPRE DIAGNOSTIC A ELEVILOR IMPLICAȚI
1. Integrarea susţinerii proiectului prin persoane-resursă în interiorul şcolii, sau în exterior (psihologi,
psiho-pedagogi, neuro-cogniticieni, re-educatori etc…).
2. Cunoaşterea semnelor de tulburări specifice de învăţare
3. Semnalare către părinţi, cu recomadarea efectuării unui diagnostic precis ( realizat de specialişti, sau
serviciile care corespund nivelului de severitate a tulburărilor constatate)
III.
CERCETARE ASUPRA ADAPTĂRILOR POSIBILE ÎN CLASĂ, ÎN FUNCȚIE DE NATURA ȘI DE SEVERITATEA
CAZULUI
1. Raportul între clasă şi nivelul real, programe şi progresie
2. Pedagogie, instrumente, mijloace de suport, etc… ţinând cont de datele utile transmise de sectorul
diagnostic/re-educare, în privinţa capacităţilor şi incapacităţilor (reale) ale elevului.
3. Prezentarea (pentru o corectă luare la cunoştinţă asupra informaţiilor şi sarcinilor), precum şi obligaţii de
lucru şi de obţinere de rezultate, în limita posibilităţilor sale.
4. Expresie a înţelegerii, toleranţei faţă de tulburări şi a susţinerii în cadrul unei politici de încurajare
motivaţională.
5. Valorizări compensatoare ale altor competenţe decât scrisul, inclusiv în faţa colegilor de clasă
6. Atenţie deosebită la efectele « adevăratei validări » a elevului, în situaţia suprasolicitării expresiei orale
(sau a altei facilităţi), pentru evitarea pierderii considerabile a domeniului scris.
7. Modalităţi de notare, modalităţi de efectuare a comentariilor asupra muncii şi producţiilor elevului,
punând în valoare efortul, progresele şi nu doar erorile ( o chestiune de uzură defectologică).
8. Importanţă acordată învăţării metodelor de interpretare a datelor obţinute şi de auto-gestionare a
acţiunii personale (organizarea procesului intelectual şi instrumente de suport material).
9. În plan global, căutarea păstrării motivaţiei şcolare, şi a psiho-dinamicii personale.
10. Plan de adaptări suficient de cuprinzător şi de coerent în timp, pentru a funcţiona în paralel, dar şi în
relaţie directă cu evoluţiile metodelor de re-educare necesare unor sensibile ameliorări.
IV.
POLITICĂ DE LEGĂTURĂ PERMANENTĂ, CONCERTARE, ARMONIZARE ÎNTRE PARTENERI
1. În situaţia unei tulburări complexe de învăţare, cu puternice implicaţii psihologice, familiale şi sociale, cu
evoluţie lentă, necesitând multă răbdare, este indispensabilă regruparea partenerilor care intervin în
remediere.
2. Armonizare şi supraveghere obligatorie între sectorul diagnostic şi şcoală ( sens dus-întors), la fel ca şi între
componenţii sectorului remediativ din interiorul şcolii, sau intervenienţii exteriori (sens dus-întors).
3. Cercetare a relaţiilor cu părinţii, pentru a da un feed-back informativ, cât şi pentru o armonizare a
conduitelor familiale şi a gestionării şcolare acasă, în modul cel mai favorabil copilului.
V. CONCLUZIE
1. În ceea ce-l priveşte pe copil, necesitatea de a construi pentru toţi partenerii un PROIECT
RE-EDUCATIVO-ŞCOLAR individualizat global coerent, însumând toate intervenţiile şi adaptările.
2. Acest proiect trebuie să beneficieze de o supraveghere concertată şi de eventuale revizuiri periodice.
3. Pentru o abordare mai generalizată la nivelul şcolii, cercetarea şi punerea la punct a unui dispozitiv
coerent global pentru întreaga instituţie, articulând fazele de adaptare şi de intervenţie, ca parte
integrantă într-un proiect instituţional, sau inter-instituţional.
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DIFICULTĂȚILE COPILULUI CU TSI ÎN CLASĂ
Diseminare material prezentat de Philippe Roux in cadrul Conferinței Internaționale TSI
2017 - Neuropsihologia TSI
Autori: Gălbinașu Liliana, Balaban Valeria, Vasilescu Gabriela, Gălbinașu Florentina, Stoian Mirela

LENTOARE ŞI EZITĂRI "TEHNICE" - absenţa automatismelor: efort suplimentar permanent de
elaborare « de bază »
PROBLEME DE ORIENTARE SPAȚIALĂ:
- dificultăţi de poziţionare şi reperare
- dificultăţi legate de ordine
- dezordine( haos ) sau absenţa unor strategii şi metodologii
PROBLEME DE ORIENTARE ÎN TIMP :
- dificultăţi legate de timp, cronologie, durată
- dezordine în proceduri, strategii, metodologii de aplicat (= în ce ordine să se facă raţionamentul,
operarea, rezolvarea, acţiunea ? )
PROBLEME ATENȚIONALE
- decroşeuri / rupturi atenţionale
- distractibilitate datorată tuturor stimulilor auditivi sau vizuali
-incapacitate de fixare atenţională asupra elementelor –cheie din "mesajele " orale sau scrise
(pierderea «firului» ), la recepţia sau emiterea informaţiei
- memorie imediată bruiată
- mesaj informativ alterat sau anulat
PROBLEME DE MEMORIZARE
- Slăbiciune (volatilitate ) a memoriei imediate : sărirea unor date din enunţ, imposibilitatea de
a reţine mai multe sarcini sau informaţii succesive sau ordinea lor
- Alterare a memoriei de lucru: funcţionare proastă a tratării datelor din memorie (utilizare /
conservare )
- Dificultate de stocare în memoria pe termen lung , sau a funcţiei sale de rapel
PROBLEME de "MANIPULARE" a CUNOŞTINȚELOR şi a INFORMAȚIILOR
- Dificultăţi variabile în ceea ce priveşte abstractizarea, clasificarea, categorisirea, înlănţuirea
datelor, programarea …
- Dificultăţi de organizare în "arborescenţe mentale" precum şi în stabilirea unor legături.
ALTERARE A CITIRII
- Lentoare, ezitări, reluări, etc…
- Parcurgere defectuoasă a textului: sărirea unor litere, silabe, cuvinte, inversiuni, etc…
- Erori de decodificare (dislexie)
- "Absorbirea în sarcina decodificării" în detrimentul sensului
- Agravarea problemelor pe măsura oboselii
- Dificultăţi frecvente în remarcarea propriilor greşeli
- Alterarea sau pierderea totală a posibilităţii de punere în opera a celor înţelese
ALTERĂRI ALE SCRIERII
- Erori şi dificultăţi tipice = ca şi la citire + altele , specifice codificării ( disortografie )
- Lentoare, stersături, supraîncarcare , grafism neîndemânatic
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- Dificultate în auto-depistarea greşelilor
- La copiere, frecvente dificultăţi în urmărirea textului original, pierderea reperelor de localizare în
cele două texte, absenţa întelegerii sensului
- Agravare semnificativă atunci când este nevoit să facă mai multe lucruri în acelaşi timp, adică
să asculte, să înţeleagă , să scrie
REPERCURSIUNI PISHOLOGICE
- Erodarea puternică a motivaţiei şi dezamăgiri în urma eşecului cotidian prelungit şi mereu «
reînnoit »
- Respingerea frecventă a lecturii, scrisului, câteodată chiar a şcolii
- Oboseala intelectuală şi fizică
- Absenţa percepţiei unei legături între efort şi rezultate
- Sentiment de inutilitate: prăbuşirea stimei de sine
- Pierderea motivaţiei şi a efortului, până la eventualele stadii de « incapacitate dobândită »
(respingerea progresivă a oricărui act complex de investiţie intelectuală în învăţare; pierderea
dorinţei de a face , deci şi a capacităţii şi a ştiinţei de a face)
PERTURBĂRI AFECTIVE & SOCIALE (1/2)
- Devalorizare faţă de colegi, mai ales în faţa batjocurii acestora
- Sentiment de diferenţă şi de anormalitate, cu angoasă cu atât mai gravă cu cât această
tulburare nu este exact denumită şi recunoscută
- Vulnerabilitate faţă de interpretările greşite şi judecăţile şi sancţiunile care decurg din aceasta
- Resentimente datorită decepţiei (şi câteodată disperării) părinţilor şi profesorilor
- Sentimente frecvente de ruşine faţă de sfera familială
- Repercursiuni frecvente timice sau comportamentale (depresie, inhibitie, blocaj, fobii, retragere/
fuga, , afectari reactionale comportamentale (instabilitate, atitudini caracteriale, etc…))
- Sentimente frecvente de ruşine faţă de sfera familială
- Repercursiuni frecvente timice sau comportamentale (depresie, inhibiţie, blocaj, fobii, retragere/
fugă, , afectări reacţionale comportamentale (instabilitate, atitudini caracteriale, etc…)
CONCLUZIE…
- Aceste elemente fundamentează necesitatea unui răspuns eficace prin punerea la punct a
unui proiect individualizat : global, coerent, coordonat mintegrând toţi partenerii :
- sectorul medical
- sectorul reeducativ
- sectorul şcolar & de suport
- sectorul psihologic – psihoterapeutic
- susţinerea şi implicarea părinţilor
Proiectul trebuie să fie "viabil" din punct de vedere material şi psihologic pentru copil şi
familia sa,comportând concertarea şi reevaluările necesare realizării unui parteneriat eficace şi a
unei urmăriri a evoluţiei.
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Influenţa mediului familial asupra dezvoltării copilului
Autor: Profesor consilier şcolar Monica Seceleanu

Familia reprezintă primul model social al copilului. Relaţiile dintre părinţi, valorile,
credinţele, pe care părinţii le inspiră copilului, normele şi practicile existente în spaţiul
cotidian al căminului, influenţează modul de dezvoltare şi procesul educativ ulterior.
Exemplele părinţilor sunt foarte importante datorită faptului că ele sunt primele pe care
copilul vrea să le imite. Educaţia se face prin exemplu personal, nu doar prin cuvinte.
Relaţiile afectuoase cu părinţii, aprecierea, interesul arătat de părinţi şi implicarea
acestora în educaţia copilului, sunt direct legate de obţinerea unor rezultate mai bune de
către copii. Dezvoltarea copilului depinde de calitatea relaţiei dintre părinte şi copil.
Mediul liniştit, sănătos şi înţelegerea dintre părinţi se vor răsfrânge pozitiv asupra
comportamentului copilului, în timp ce neînţelegerile, certurile şi insultele dintre aceştia se
vor traduce în comportamentul copilului prin nervozitate şi agresivitate verbală.
Comportamentul copilului este în mare măsură ”oglinda” relaţiilor dintre părinţi şi a
gradului de interes manifestat de ei pentru educarea în comun a copiilor.
Există şi familii care, deşi nu prezintă probleme speciale, totuşi, prin lipsa lor de unitate
şi competenţă educativă, influenţează negativ formarea personalităţii copilului.
Dezmembrarea familiei, lipsa de afecţiune şi de încredere în copil, reprezintă tot
atâtea exemple care îl pot traumatiza şi face pe copil să privească realitatea
înconjurătoare cu neîncredere. Din acest punct de vedere, primele reacţii de neadaptare
ale copilului se nasc în asemenea climate de dezechilibru, de tensiune şi conflicte
familiale.
În familiile unde există conflicte repetate între părinţi, copilul are în permanenţă
exemplul lipsei de solidaritate şi al relaţiilor bazate pe teamă şi suspiciune. Copilul manifestă
o mare sensibilitate faţă de atitudinile şi opiniile părinţilor săi. Percepe şi trăieşte deosebit de
intens orice discuţie în contradictoriu ce intervine între părinţii săi. Din această cauză, este
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important ca părinţii să evite să ofere copilului ocazia unor discuţii în contradictoriu.
Coparticiparea lui la conflictele din cadrul familie îi sunt total nefavorabile şi îi crează o serie
de sentimente negative.
Tiberiu Bogdan (1983, pag.35) arată că fenomenul de agresivitate rezidă în acele
forme de comportament ofensiv consumat pe plan acţional sau verbal, care obişnuit, dar
nu în mod necesar, constituie o reacţie disproporţionată la o opoziţie reală sau imaginară.
Copilul care trăieşte într-o familie în care domneşte un climat hiperautoritar şi hiperagresiv
nu are ca alternativă decât supunerea şi respectarea cerinţelor şi pretenţiilor acestora (ale
părinţilor). Consecinţele unui astfel de climat îşi pun în mod cert amprenta asupra
dezvoltării personalităţii copilului. La agresivitatea şi ostilitatea părintelui copilul nu
răspunde direct în raport cu părintele agresor ci indirect prin atitudini şi acţiuni agresive
îndreptate asupra celorlalţi.
Pentru copil, încrederea pe care o are în părinţi este unul din suporturile esenţiale ale
imaginii lui despre lume şi relaţiile cu ceilalţi. Lipsa acestui suport, ca şi neîntelegerile şi
ostilitatea dintre părinţi produc o gravă dezorientare în conştiinţa sa.
Există şi situaţia în care copilul ce asistă la conflictul dintre părinţii săi se vede nevoit
să ia partea unuia dintre ei. Această posibilă situaţie îl solicită şi tulbură puternic pe copil
datorită faptului că îl pune în postura de a-l acuza şi ataca pe unul dintre părinţi şi de a fi
de partea celuilalt, fapt ce îi dă naştere la sentimente profunde de vinovăţie – dacă
părinţii sunt nefericiţi, acest lucru poate însemna pentru copil că el este cel care le trezeşte
această nefericire.
Confortul și siguranța emoțională, încrederea că părinţii sunt aproape și răspund fără
condiționări, sunt premisele unei dezvoltări sănătoase atât fizice cât și emoționale ale
oricărui copil. Incapacitatea părinților de a oferi copilului continuitatea satisfacerii nevoii
de siguranță emoțională și confort afectiv, vor genera tulburări emoționale pe parcursul
întregii vieți a copilului.
Teoria atașamentului susţine că un atașament sigur, constant, conferă un puternic
sentiment de încredere și siguranță, pe măsură ce copilul crește. Pe de altă parte, copiii cu
atașament nesigur – cei cărora nu li s-a răspuns constant și empatic nevoilor de bază,
devin anxioși, retrași, nesiguri pe forțele lor și pe ajutorul și înțelegerea părinților.
Familia trebuie să asigure un climat socio-afectiv de susţinere, înţelegere, de
acceptare, recunoaştere și apreciere a copilului. Familia înseamnă iubire, respect,
comunicare, locul în interiorul căruia sunt satisfăcute trebuinţele psihologice şi sociale ale
copilului, unde învață să relaționeze, şi în acelaşi timp, factorul cel mai important pentru
socializare şi integrare socială.
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Tehnici de dezvoltare a abilităților motorii generale și
fine
Autori: Prof. log. Macri Cecilia Veronica; Prof. log. Șpac Elena; Prof. log. Bărbuceanu Iuliana;

Prof. log. Stancu Luminița.

Formarea și dezvoltarea deprinderilor motrice de bază și utilitar-aplicative este unul dintre
obiectivele cadru în curriculumul pentru învățământul preșcolar. Vizează deprinderi și abilități de
coordonare și dezvoltare senzorio-motorie generală, dezvoltarea motricității grosiere și fine.
Activitățile prin care pot fi acestea dezvoltate sunt cele care implică mișcare corporală,
competiții, activități care urmăresc suplețea, forța, rezistența, o ținută mai bună. În perioada
preșcolarității, jocul este principalul mijloc de formare și dezvoltare a capacităților psihomotrice,
alături de cele intelectuale și afective.
Sunt observate numeroase cazuri, la clasele pregătitoare, în care copiii prezintă deficiențe
în dezvoltarea conexiunilor vizual-motorii și auditive, o dezvoltare inadecvată a abilităților motorii
generale și fine. Acești copii prezintă un nivel slab de dezvoltare al diferenţierii mişcării fine a
degetelor şi mâinii. Multe dintre aceste deficienţe se reflectă în sarcini simple nefinalizate,
nefocalizate şi slab coordonate. Sunt deficitare și mişcările complexe, de coordonare a mâinii,
abilitatea de a folosi un stilou sau un creion ca instrument de lucru.
Drept urmare, lipsa abilităţilor esenţiale provoacă mari dificultăţi în dezvoltarea la timp a
abilităţilor motorii fine, a dexterităţii, a formării sintezei vizuale. Există o serie de exerciții care pot
dezvolta aceste abilități motorii, dexteritatea, coordonarea mișcării, acuratețea acesteia.
Este necesară crearea unor situații didactice, terapeutice, care să permită acestor copii să
integreze cât mai bine funcțiile motrice în deplasare, în situarea în spațiu și timp, în acțiunea
asupra realității, în a înțelege realitatea, în a învăța, în a relaționa, în a comunica, în a se integra în
viața socială. Perspectiva reeducativă presupune și compensarea cât mai bună a problemelor
de integrare a funcțiilor motrice.
Abilitatea motrică este o mișcare adaptată unui scop, organizată în spațiu, în timp,
lateralizată și având un înțeles. Persoana abilă este cea care face mișcări noi, poate adapta o
mișcare la cerințe noi, poate rezolva probleme motorii:
- să treacă de un obstacol
- să danseze
- să arunce/prindă o minge
- să decupeze cu foarfeca
- să se încrunte…
Gestul este o mișcare determinată de o intenție. Abilitățile gestuale se exersează prin
coordonarea diferitelor funcții motrice:
- Lateralizarea (utilizarea părții dominante pentru creșterea performanței)
- Funcția tonică (ajustarea mișcărilor la situația reală, la scop)
- Funcția postural (controlul echilibrului în repaus, în mișcare, adoptarea posturii potrivite
pentru activitate)
- Motricitatea globală (deplasarea, schimbarea poziției, a orientării, coordonare dinamică
generală)
- Motricitate expresivă (mimică, atitudini, mișcare în comunicare eficientă, folosirea codurilor
sociale, limbaj non-verbal)
- Motricitate manual și grafică (folosirea unor instrumente, manipularea obiectelor, pictura,
desenatul, scrisul)
Pregătirea mâinii pentru scriere – dezvoltarea abilității motorii fine
Actul grafic corect necesită un bun control muscular, abilități motorii fine bine dezvoltate, o
bună coordonare a mișcărilor mâinii. Aceste aspecte pot fi urmărite inițial în modul în care copilul
colorează sau reproduce după model o succesiune de elemente grafice.
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Se va urmări:
- Dacă schimbă sau nu, cu regularitate, poziția foii pe masa
- Poate sau nu poate schimba cu ușurință direcția liniilor
- Dacă liniile sunt drepte, fără îngroșări date de presiunea inegală a instrumentului de scris
pe foaie, sau sunt neuniforme ca grosime, dublate, curbate, ”tremurate”
- Dacă dimensiunea elementelor grafice comletate corespunde modelului sau nu
- Dacă forma elementelor este similar, corespunde modelului sau nu
- Dacă înclinarea literei completate corespunde modelului sau nu
- Dacă abaterea de la alinierea orizontală este semnificativă sau nu
- Dacă secvența elementelor este reprodusă corect sau nu
Un nivel scăzut al dezvoltării abilităților grafice provoacă o serie de dificultăți în predarea –
învăţarea scrierii literelor:
1) viteză scăzută de scriere;
2) oboseşte repede atunci când scrie;
3) linie inegală, "tremurândă";
4) litera "ascuţită", dificultăți în scrierea ovalelor;
5) presiunea stiloului pe hârtie este prea puternică;
6) dificultăți în reproducerea formei elementelor grafice;
7) nerespectarea dimensiunii elementelor grafice;
8) nerespectarea înclinației scrierii;
9) un număr mare de linii îngroșate și corecții, litera este "murdară";
10) refuzul de a face exerciții scrise.
Pentru a dezvolta o abilitate grafică, este necesară utilizarea:
- dictării grafice;
- desenării liniilor: linii drepte, trasee curbate;
- desenului: prin puncte, prin contururi, prin celule;
- eșantionării: cu direcția diferită a mișcării brațelor, trasarea siluetei.
Pentru dezvoltarea abilităților motorii fine trebuie folosite următoarele:
- gimnastica palmară;
- realizarea diverselor tipuri de sarcini:
- trasarea uniformă a unei linii respectând direcția
- hașurarea fără spații, fără a părăsi conturul
- realizarea unor tipuri de mișcări de desenare cu mâna în aer.
Dictări grafice
Se efectuează pe hârtie de matematică sub coordonarea unui adult. De exemplu, copilul
va trasa o linie după indicații:
1. Două celule la stânga, două celule în sus, două celule spre dreapta, două celule în jos,
două celule spre dreapta, două celule în sus, două celule spre stânga…
Desenarea liniilor
Trasare directă
Copilul trage o linie pe mijlocul unei regiuni trasate drept, păstrând distanţa egală de
marginile acesteia şi fără a lua creionul de pe hârtie.
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Trasee sinuoase
Copilul completează pe o foaie traseul punctat.
În timpul sarcinii de lucru, copilul urmărește cât mai
precis toate sinuozităţile liniei, fără a ridica creionul
de pe hârtie, şi fără a roti foaia până la terminarea
lucrului.
Copilul trage o linie care să fie pe mijlocul drumului
fiecărui personaj, fără a atinge pereții conturului (în
special la conturul sub forma de labirint) şi cât mai
echidistantă de marginile căii. Creionul nu trebuie
ridicat de pe hârtie, iar foaia de hârtie nu se roteşte
pe masă în timpul lucrului.
Desen
Prin puncte
Copilul
conectează
punctele,
conform
modelelor din imagine (creionul sau stiloul nu se ridică
de pe foaie de hârtie, foaia este fixă și poziția ei nu se
schimbă).

Prin contururi
Copilul unește punctele pentru a obține desenul final.

Prin celule
Pe o hârtie de matematică, sau milimetrică copilul
continuă modelul desenat în partea stângă a foii.

Copilul desenează un model pe o foaie de
hârtie cu casete conform unui model dat.
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Executarea haşurărilor
Haşurarea pe diferite direcţii de mişcare a mâinii
Copilul efectuează diferite tipuri de haşurări în funcție de
anumite tipare.
Liniile de formă complexă vor fi executate printr-o
mișcare
continuă
a
mâinii.La
începutul
exerciţiilor,
amplitudinea mişcărilor mâinii şi a suprafeţelor vor fi mai mari şi
vor scădea treptat pe măsură ce copilul dobândeşte
deprinderi de a executa corect figurile.

dat.

Conturarea siluetelor
Copilul va urmări conturul modelului, efectuând conturarea modelului

Copierea modelor
Copiii analizează cu atenție și reproduc cât mai exact modelul unui
„covoraş” frumos ( copilul are în
față un model ). La finalul activității,
desenele realizate de copii pot fi
analizate, pentru a alege desenul
cel mai exact și mai apropiat de original.
Gimnastică pentru degete pentru dezvoltarea abilității motorii fine a mâinii
Jocurile și exercițiile cu degetele sunt simple, au
efect tonic, relaxant, se fac imitând adultul. Exemple:
1. Lovirea marginii mesei cu mâinile alternativ.
2. Mâinile întinse în față, se strâng și se desfac degetele
cât mai repede…
Dezvoltarea abilităților de vorbire voluntară
Copilul învață să pronunțe diferite sunete datorită mobilității bune fonoarticulatorii. Precizia,
puterea, volumul mișcărilor se dezvoltă gradual la un copil. Adulții îl pot ajuta în această
gimnastică a articulării.
Gimnastica fonoarticulatorie contribuie la dezvoltarea mișcărilor organelor de vorbire
necesare pentru pronunțarea corectă a sunetelor și pentru combinarea mișcărilor simple în
modele complexe articulare ale diferitelor foneme.
Copilului i se oferă să imite anumite acțiuni: zâmbet, umflarea obrajilor, scoaterea limbii, mișcarea
buzelor…
Conexiunea dintre mișcare și vorbire normalizează starea tonusului muscular, ajută la
scăderea emoției, coordonează procesele de respirație, voce. Contribuie la reglarea ritmului
vorbirii, prevenirea și depășirea unor tulburări de vorbire (vorbire cu ritm accelerat, sunet neclar) și
se realizează prin exerciții de recitare de poezii însoțite de mișcare.
Dezvoltarea abilităților de orientare în schema corporală
Copilul este încurajat să reproducă mișcări efectuate de un adult, să respecte instrucțiuni
simple sau complexe date de adult (”ridică mâna stângă”/”pune mâna dreaptă pe genunchiul
stâng”).
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Dezvoltarea unei coordonări adecvate, a reacției rapide, a dexterității motrice și mobilității
este posibilă prin utilizarea jocurilor mobile. Astfel de jocuri pot fi utilizate într-un spațiu
corespunzător, în sala de clasă, în aer liber.
Experiențele senzoriale și motrice sprijină dezvoltarea și învățarea, compensează anumite
dificultăți. În mișcare, prin mișcare, copilul își dezvoltă abilitățile motrice, își afirmă lateralitatea,
folosește eficient instrumente, comunică, se exprimă, adoptă postura cea mai bună, scrie cu
ușurință, își adaptează tonusul, își coordonează mișcările. În același timp ia contact cu realitatea,
își dezvoltă abilități intelectuale, relaționale.
Bibliografie:
E. Vrășmaș (2011) Învățarea scrisului, Editura Arlechin, București
E., Verza, (1985), Modelarea comportamentului grafic al elevului în raport cu aprecierea
cadrului didactic, Revista de Psihologie, nr.3, București.
E., Verza, (1977), Disgrafia și terapia ei, Editura didactică și pedagogică, București.
F., Wauters-Krings, (2014), Psihomotricitate-sprijin, prevenție și compensare, Editura ASCR,
Cluj-Napoca
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TIMLOGO – cea mai mare platformă digitală pentru susținerea
terapiei logopedice
Autor: Daniela Mihăescu

În ultimii ani, în România, numărul copiilor cu tulburări de vorbire a crescut simțitor. Acestea
apar nu numai în tulburările mentale sau asociate altor sindroame, ci și pe fondul schimbărilor
sociale care au avut și au loc permanent – plecarea părinților în străinătate și lăsarea copiilor în
grija bunicilor sau ai altor membri ai familiei extinse, utilizarea necontrolată a dispozitivelor
electronice (telefon, tabletă, laptop, etc.) de la vârste foarte fragede, căsătoriile tot mai
numeroase dintre un cetățean român și unul străin, etc. În astfel de condiții copiii interacționează
tot mai puțin cu adulții, stimularea verbală a acestora este deficitară, iar comunicarea lasă de
dorit.
Tulburările de vorbire cer intervenția cât mai timpurie a unui specialist logoped. Din păcate,
în țara noastră numărul limitat al centrelor logopedice interșcolare, mai ales cele din zonele de
provincie, nu reușește să acopere nevoile reale pe care copiii cu probleme de vorbire le
întâmpină. Pe de altă parte, la o căutare rapidă pe internet, observăm că, deși suntem în era
internetului și a digitalizării, avem o lipsă acută de aplicații destinate terapiei logopedice, în alte
țări, piața fiind saturată de astfel de produse.
Soft-urile educaționale destinate logopediei vin în sprijinul atât al logopezilor, părinților sau
cadrelor didactice, dar mai ales a utilizatorilor copii care își dezvoltă abilități de utilizare a
calculatorului încă din primul sau al doilea an de viață, forțându-ne să ne adaptăm metodele și
să ținem pasul cu preocupările lor.
TIMLOGO (www.timlogo.ro) a luat naștere tocmai din dorința de a acoperi, într-o oarecare
măsură, această lacună. În acest moment TIMLOGO este cea mai mare platformă digitală de
susținere a terapiei logopedice, din România, cu un înalt grad de interactivitate, dezvoltată strict
pentru specificul limbii române. Platforma poate fi folosită atât în cabinet, de specialiști, în cadrul
sedințelor clasice de terapie logopedică, cât și acasă, de către logopați, în vederea consolidării
fonemului învățat.
Pentru a vă putea bucura de beneficiile pe care vi le oferă platforma logopedică TIMLOGO,
aveți nevoie de un calculator/laptop/tabletă, microfon, căști/boxe și, evident, conexiune la
internet.
Pentru a avea acces pe platformă, intrați pe https://timlogo.ro/#Contact și cereți o invitație.
Veți primi un e-mail de confirmare, care va conține datele de logare ale contului. Din momentul
activării contului, veți putea utiliza toate modulele de pe platformă la ședințele de logopedie,
timp în care veți putea testa toate activitățile prezente pe site.
TIMLOGO cuprinde o secțiune pentru copii și una pentru adulți. În secțiunea pentru copii,
sunt prezente 34 de module, dintre care un modul denumit Orientare și 33 de module denumite
Sunete.
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Modulul Orientare conține activități de învățare și consolidare a schemei corporale, a
lateralității, a culorilor, formelor geometrice și mărimii.
Exercițiu pentru consolidarea schemei corporale.

Învățarea noțiunii de stânga/dreapta se realizează prin intermediul
clipurilor video, atât pe propriul corp, cât și pe corpul altei
persoane. Filmele pot fi selectate din meniul situat în dreapta
ecranului și pot fi reluate de câte ori utilizatorul dorește, pot fi oprite
și repornite la nevoie.
Învățarea și exersarea noțiunilor spațiale.

Învățarea și exersarea culorilor. Este vorba de nouă culori – roșu,
galben, albastru, portocaliu, verde, mov, maro, alb, negru.

Învățarea și exersarea formelor geometrice – cerc, pătrat,
dreptunghi, triunghi.

Învățarea și exersarea mărimii – mare, mijlociu, mic.

Modulele Sunete se referă la 33 de sunete ale limbii române, mai puțin X, W, Q, Y. Un modul
Sunet pornește de la exerciții generale, miogimnastică a feței, exerciții de respirație, și continuă cu
analiza și învățarea sunetului, introducerea sunetului în silabe și introducerea sunetului în cuvinte.
Exercițiile generale, miogimnastica și exercițiile respiratorii sunt sub forma clipurilor video, ușor de
controlat de către utilizator datorită player-ului și meniului ușor accesibil. Ele pot fi reluate de câte
ori dorește utilizatorul.
În sprijinul impostării sunetului se află palatograma animată însoțită de clipul video, în care
este explicată și demonstrată poziția corectă a aparatului fonoarticulator în timpul emiterii
sunetului.
Dezvoltarea auzului fonematic se poate face într-un mod foarte
atractiv, „interacționând” cu o parte din animalele pe care
utilizatorul le întâlnește în modulele parcurse.
Cu toții știm că repetiția este mama învățăturii. Acesta este motivul
pentru care TIMLOGO îi dă utilizatorului posibilitatea să asculte
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sunetul corect, sa îl pronunțe și să-l înregistreze, pentru ca apoi să-și asculte propria pronunție, de
câte ori dorește. Un alt aspect important al acestei secțiuni este acela că însuși copilul, după ce
își ascultă sunetul înregistrat, se poate valida singur și își poate salva înregistrarea dorită.
Aplicația de recunoaștere vocală oferă utilizatorului posibilitatea de a descoperi figura din
cadru, pronunțând corect sunetul. Aplicația înregistrează sunetul utilizatorului, îl „ascultă”, îl redă,
apoi, dacă sunetul este pronunțat corect, imaginea se colorează puțin câte puțin.
După impostarea sunetului, urmează introducerea lui în silabe, în pozițiile inițială, mediană și
finală. Repetarea, în prealabil, a unui set de silabe, este continuată cu un joc de identificare a
sunetului vizat, în silabe, ce apar aleatoriu pe ecran.
Ultimul pas presupune exersarea sunetului în cuvinte. Pe baza suportului vizual și auditiv,
utilizatorul repetă cuvinte, în care sunetul vizat se află în poziție inițială, mediană și finală. Ca și în
secțiunile precedente, și aici utilizatorul se poate înregistra, poate asculta propria înregistrare și se
poate autoevalua.

Identificarea sunetului în cuvinte încheie seria de
exerciții și jocuri pe care logopedul le poate oferi
utilizatorului în completarea sedinței clasice de logopedie
sau ca alternativă la fișele clasice de lucru.

Platforma logopedică TIMLOGO nu își propune să înlocuiască specialistul logoped, ci,
dimpotrivă, să îl sprijine, punându-i la dispoziție un set de exerciții alternative, menite să atragă
copilul și să-l motiveze în activitatea logopedică. Copilul îl descoperă aici pe Ionuț, avatarul - un
băiat în vârstă de 10 ani, care învață animalele din Pădurea de-a-ndoaselea să vorbească
corect. Astfel, fiecare modul are propriul personaj, și fiecare personaj are o anumită tulburare de
tipul dislaliilor simple. Copilul se poate identifica, fie cu personajul, care are aceeași tulburare ca a
lui și vrea să o corecteze împreună cu acesta, fie cu avatarul, care ajută personajul să pronunțe
corect sunetul. Indiferent de situație, șansa ca utilizatorul copil să participe activ la activitatea de
recuperare crește vizibil.
Decorurile, paleta de culori folosită, personajele, scurtele dialoguri dintre avatar și
personaje, animațiile acestora, vocile personajelor – toate acestea reprezintă nu doar elemente
de atractivitate, ci și importanți factori educativi, transpuși în stimulare vizuală, auditivă, învățarea
unor noțiuni noi și a unor norme de conduită, coordonare oculo-manuală (prin selectarea
butonului dorit, mai ales pentru copiii cu tulburări cauzate de leziuni la nivel cerebral).
Secțiunea pentru adulți vizează dislaliile necorectate în copilărie,
dar și afaziile (cu mențiunea că se ocupă doar de gimnastică
fonoarticulatorie și exerciții pentru învățarea și corectarea/pronunțarea
sunetelor - individual, în silabă și în cuvânt), este similară celei pentru
copii, diferența fiind la nivel grafic și a formulării mesajelor audio.

Platforma TIMLOGO este prietenoasă, intuitivă și oferă utilizatorilor săi posibilitatea de a
învăța prin joc sau prin alte activități interactive, motiv pentru care reprezintă un instrument
important în sprijinirea activitatății de terapie a limbajului, pe care specialistul o desfășoară în
cabinet, dar și în activitatea de consolidare, pe care pacientul o continuă acasă.
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METODE DE RECUPERARE A BALBISMULUI
Autor: Profesor logoped Balaban Valeria, CLI nr 4, Scoala nr 195, sector 3

“ Bâlbâiala a fost calvarul copilăriei şi adolescenţei mele, mai cu seamă că era înconjurat
de alte complexe, care de care mai usturătoare: al sărăciei, al copilului fără tată, al obezităţii, al
acneei“ Dan C.
INFORMATII GENERALE
Primele informaţii cu privire la bîlbîială apar deja în scrierea hieroglifică a monumentelor
Egiptului ca şi în lucrările de mai tîrziu ale unor filozofi şi istorici din antichitate. Astfel, Herodot
(484—-424 î.e.n.)
Dintre bâlbâiţii celebri istoria a reţinut numele lui M o i s e, A r i s t o t e 1, Esop, Demostene,
Virgil, Erasmus, iar mai aproape de timpurile noastre a unor numeroşi oameni de ştiinţă, artişti şi
politicieni de seamă, între care Churchill, Darwin
Bâlbâiala este considerată ca o tulburare timpurie a vorbirii ce poate avea ulterior
consecinţe nefavorabile asupra dezvoltării întregii personalităţi.
În majoritatea cazurilor ( 90%,) bîlbîiala apare între vîrsta de 3—5 ani, adică tocmai în perioada în
care copilul începe să utilizeze propoziţii mai dezvoltate.
La o vârstă mai mare, cînd funcţiile limbajului sînt deja consolidate, bîlbîiala intervine numai
în împrejurările în care acţiunea factorilor perturbaţi este extrem de puternică.
Considerată intr-o perspectivă somato-fiziologică, balbaiala constituie expresia unor perturbări
fiziologice sau biochimice ale sistemului nervos.
Cercetări mai recente au urmărit transmiterea predispoziţiilor ereditare ale balbaielii prin studiul
gemenilor uni- şi bivitelini (Graf, 1955; S e e m a n, 1962; Kant şi Ahuja, (1970).
Printre balbaiţi şi în familiile acestora există un număr cu mult mai ridicat de stîngaci decît
printre cei nebalbaiţi.
Bâlbâiala este explicată ca un dezechilibru între procesele de excitaţie şi cele de inhibiţie la
nivelul centrilor motori ai limbajului.
Numeroşi cercetători care au studiat fenomenul balbaielii la vîrstele mici, au atras atenţia
asupra unor tulburări asociate, cum ar fi dislaliile sau întîrzierile mari în apariţia limbajului. Astfel,
Weiss (1960) a susţinut că peste jumătate dintre cazurile de balbaială se grefează pe un fond de
nedezvoltare a limbajului cu tendinţă spre batarism.
Dificultăţile de formulare a ideilor de către balbîiţi sînt cauzate de nematuritatea funcţiilor
expresive ale limbajului.
In concepţia psihanalitică balbaiaia reprezintă simptomul unui sindrom nevrotic în care întreaga
personalitate este puternic perturbată de existenţa unor conflicte interne (Freud)
Balbaiala ca un simptom al perturbărilor emotive care împiedică adaptarea normală, fără
existenţa unui substrat organic.
După părerea multor autori, balbaiala apare după o psiho-traumă ce poate rezulta din
aprecierile greşite pe care le fac părinţii şi cadrele didactice asupra vorbirii copiilor.
Bilingvismul mai înainte ca una dintre limbi să fie complet achiziţionată perturbă puternic
posibilităţile de transpunere a ideilor în limbaj oral.
Greşelile
pe care le săvîrşesc adeseori parintii şi pedagogii, lipsa de înţelegere ca şi
nerăbdarea de a asculta răspunsurile unor copii disfluenţi şi cu posibilităţi mai reduse de exprimare
duc adeseori la înrădăcinarea balbaielii.
Au fost semnalate şi cazuri de instalare a balbaielii prin terapia greşită a unor tulburări de
vorbire sau prin tratarea prea timpurie a unor disfluenţe normale.
Stările de stress. Toate stările conflictuale, măsurile educative greşite, traumatismele psiho-fizice, ca
şi afecţiunile grave descrise
Tulburarea este de trei ori mai frecventă printre băieţi decît printre fete.
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Determinate de lipsa echilibrului inspir-expir, de capacitatea de coordonare a zonelor
centrale nervoase, a sincronizării elementelor care participă în producerea vorbirii, a intensității
logofobiei, modificările rapide ale suflului respirator
Tendința de a vorbi în inspir, inversarea tipului de respirație caracteristic sexului
Elemente prozodice deformate.
Întârzierea în dezvoltarea psihofizică generală ( mielinizarea încetinită a fibrelor nervoase
implicate în coordonarea mișcărilor musculare de la nivelul aparatului fono-articulator sau slaba
achiziție la nivelul gândirii care creează dificultăți în înțelegerea vorbirii și capacității de elaborare
mentală, o slabă dezvoltare a memoriei și atenției )
Retardul în dezvoltarea vorbirii
Condiții psihosociale nefavorabile
Sub îndrumarea lui Nancy Cox, s-a definitivat un studiu international de geneticã biologicã,
în SUA, Israel si Suedia, care pe baza unor analize de sânge încearcã sã se apropie de localizarea
în genom a genei “responsabile” pentru bâlbâialã. Va rãmâne totusi necunoscut ce factori de
mediu au influentã criticã absolutã în bâlbâialã.
O altã importantã linie de cercetare, imagistica creierului, desfãsuratã în câteva
laboratoare din lume, cautã sã descopere structuri cerebrale si procese asociate cu vorbirea si
limbajul în balbism (de ex., Anne Foundes la Tulana University, Luc de Nil la University of Toronto).
Una din descoperiri pare sã fie cã la bâlbâiti atât emisfera dreaptã, cât si cea stângã, sunt
implicate în vorbire, spre deosebire de persoanele cu fluentã normalã, care folosesc mai mult
emisfera stângã pentru aceastã functie. Pânã acum, însã, cercetãrile s-au focusat pe adulti.
Mai este mult de studiat în domeniul geneticii bâlbâielii, a structurii si functionãrii creierului, a
functionãrii motrice si a personalitãtii/temperamentului. Oricum, progresul este tot mai accelerat în
ultimii ani, iar în viitor se preconizeazã cã, în functie de noi descoperiri, sã creascã posibilitatea de
diagnostic diferential, prognostic si tratament, bazate pe dovezi stiintifice clare.
In mod curent bâlbâiala este definită ca o tulburare a ritmului şi fluenţei vorbirii în care cursivitatea
exprimării este grav afectată prin apariţia unor blocaje sau a unor spasme puternice odată cu
încercările de rostire a primelor silabe din propoziţii, sintagme sau chiar din cadrul unor cuvinte.
Bâlbaiala este o tulburare a comunicarii care se manifestă printr-o dificultate a emiterii
limbajului vorbit: pierderea fluiditații unui cuvânt, ezitarea, tulburarea ritmului, repetarea sunetelor
și a silabelor prelungirea sunetelor, întreruperea unor cuvinte, blocaje, tensiune fizică excesivă etc.
In esență, balbismul este o tulburare functională, motorie care are la bază dissinergia musculaturii
care participă la actul vorbirii și al respirației.
Bâlbâiala este considerată ca o tulburare a controlului motor al vorbirii în care înlănţuirea
succesivă a sunetelor din cuvinte nu se mai poate realiza după modelul expresiv şi firesc al unei
limbi.
Bâlbâiala este o tulburare a ritmului și fluenței vorbirii însoțită de spasme și blocaje, de
repetiții, prelungiri ale sunetelor, cuvintelor.
Echilibru instabil excitație-inhibiție.
Gestică și mimică asincronă conținutului vorbirii.
Se intensifică reacțiile neurovegetative.
Incidență crescută la vârstele mici ( fragilitatea SN), dar o dezvoltare gravă la adolescență
și maturitate (se dezvoltă anxietatea, tensiunile psihice).
La vârstele mici – bâlbâială fiziologică
Aceasta se poate transforma în bâlbâială tipic logopedică dacă deprinderile negative se
consolidează.
Conștientizarea defectului poate conduce la logonevroză.
Adolescenții pot să adopte strategii de evitare a cuvintelor critice.
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Simptomele bâlbâielii
– comunicare variată (copilul foloseşte mai multe feluri de comunicare, astfel încât atunci
când vorbeşte dă impresia că este confuz);
– tremurături ale corpului (mişcări ce duc la blocarea întregului mecanism al vorbirii);
– tremurături ale muşchilor organelor vorbirii (copilul depune un efort prea mare de a se
elibera din blocajul vorbirii);
– poticniri şi contracţii involuntare ale muşchilor organelor vorbirii (buzele nu se pot
desprinde, iar limba rămâne încleştată);
– mişcări bruşte de ieşire din blocaj (mişcări ale capului, trunchiului, braţelor, picioarelor);–
repetiţiile (repetarea aceluiaşi sunet, silabă sau cuvânt);
– gesturi de disimulare (copilul îşi pune mâna în faţa gurii, îşi întoarce capul, râde fără motiv);
– comportamente de evitare (evită cuvintele pe care le consideră greu de pronunţat sau
utilizează sinonime şi substituiri ale acestora);
– amânarea începerii vorbirii (copilul aşteaptă înainte să înceapă să vorbească, fiind
convins că această aşteptare duce la deblocare);
– frica (teama că ceva grav se poate întâmpla);
– jena (copilul se blochează, evită comunicarea, repetă, iar apoi se simte vinovat de situaţia
în care se află );
Metode terapeutice
Obiective: reducerea intensității factorilor conflictuali care întrețin b.,crearea unui climat
favorabil, călirea emoțională, exersarea vorbirii fluente
Interventie timpurie
Terapia complexă (medicamentos, social, logopedic)
Terapia farmacologică – vitamine A, B1, C, D, miorelaxante/decontracturante, anxiolitice si
sedative,antidepresive
Terapia logopedică – abaterea atenției de la dificultățile atrice spre conținutul comunicării
Psihoterapie cognitiv comportamentalaJocul
Dramatizarea
Tehnici de respirație
1. RESPIRATIA DE TIP COSTOABDOMINAL - in care atat inspiratia cat si expiratia se efectueaza
prin miscari mai accentuateale muschilor costali inferiori si abdominali.Este un tip de respiratie
caracteristic barbatilor.
2. RESPIRATIA TORACICA - caracterizata prin expansiunea cavitatii toracice superioare.Este
o respiratie specifica femeilor.
LA COPII - la nastere se poate identifica o respiratie diafragmatica, care spre varsta prescolarase
transforma in respiratie toraco-abdominala iar inspre pubertate sediferentiaza in functie de sex.
- respiratia este ritmica, insa ritmul respirator nu este uniform. Cu cat varsta este mai mica,cu atat
labilitatea ritmul respirator este mai accentuata.
Astfel, in respiratia neverbala inspiratia si respiratia au o durata aproximativ egala.In vorbire
acest raport se schimba.
Expiratia devine mai prelungita deoarece emisiile verbale se fac numai in aceasta faza.
Inspiratia devine mai adanca si mai rapida, efectuandu-se in pauzele dintre sintagme si
propozitii.
Stabilirea acestui raport intre fazele de respiratie in decursul vorbirii este absolut necesara
Alte deosebiri intre cele doua tipuri de respiratie sunt determinate de faptul ca adseori
sincronismul existent intre miscarile toracice si cele abdominale in stare de repaos disparein
decursul pronuntarii, pentru ca cutia toracica poate efectua anumite miscari independente de
miscarile diafragmei:
- in stare de repaos se respira prin fosele nazale;
- in timpul vorbirii respiratia se efectueaza pe gura.
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Este firesc ca in timpul copilariei sa apara neregularitati in procesul de coordonare a
respiratiei cu actul fonatiei datorita unei continue dezvoltari a organismului
EXRCITII DE RESPIRATIE CU COPIII DE VARSTA PRESCOLARA
Toate exercitiile se realizeaza sub forma de joc.
1. Suflarea asupra unei lumanari aprinse pentru a o stinge (variatii ale distantei, de la mic la mare).
2. Prin suflare se mentine flacara lumanarii intr-o pozitie inclinata, fara ca sa se stinga, pe o durata
cat mai mare.
3. Prin suflare se umfla balonase sau camere pentru mingi.
4. Prin suflare se mentine balonul plutind in aer.
5. Prin suflare se imprastie bucatele de hartie.
6. Prin suf9lare se pun in miscare, plutind pe suprafata apei diferite jucarii (vapoare, lebada de
plastic).
7. Prin suflare se fac balonase de sapun.
8. Prin suflare se eplaseaza bile intr-un jgheab de lemn.
9. Se sufla intr-un vas cu apa ca sa faca valuri.
10. Se sufla alternativ pe gura si pe nas asupra unui geam sau oglinzi pentru a le aburi.
11. Se imita respiratia cainelui: respiratie scurta, grabita, efectuata cu gura larg deschisa si cu limba
care atarna: delaxata, in afara.
12. Acumularea expulzarea aerului pe gura: umflarea obrazului drept, lovirea obrazului cu palma
producand explozie, umflarea obrazului stang, lovirea lui cu palma, producand explozie.
In mod exemplar se executa si umflarea ambilor obraji, care prin lovirea cu pumnii provoaca
expulzarea aerului cu explozie.
Acest exercitiu este util si pentru dezvoltarea mobilitatii buzelor, in special la cei cu despicaturi
labiale operate.
13. Se respira profund cu nasul blocat, apoi pe nas cu gura inchisa.
14. Alternarea respiratiei bucale si nazale: inspir pe nas, expir pe gura, inspir pe gura, expir pe nas.
15. Imitarea omului ce sufla in palme ca sa si le incalzeasca .
16. Suflatul in diferite instrumente muzicale (muzicuta, fluiere).
17. Sa intoneze sau sa fluiere o melodie.
EXERCITII DE RESPIRATIE LA SCOLARI
1. Inspir scurt si adanc, expir lung si uniform pe gura si apoi pe nas.
2. Inspir scurt si adanc, expir lung si uniform pe gura, intrerupt de o pauza. In timpul pauzei nu se
inspira aer.
Exercitiul se desfasoara in urmatoarea succesiune: inspir, expir, pauza expiratorie, expir.
3. Idem cu respiratia pe nas,
4. Inspir scurt si expir lung intrerupt de doua pauze: inspir, expir, pauza expir, pauza,
expir.
5. Idem pe nas.
6. Inspir scurt, expir lung intrerupt de trei pauze.
7. Idem pe nas.
8. Se repeta toate exercitiile anterioare 2, 3, 4, 5, 6, 7, cu pauze expiratorii inegale, care se
reproduc, pentru o mai buna intuire, grafic, prin linii cu intrerupere
EXERCITII DE GIMNASTICA RESPIRATORIE:
1. Din pozitia de drepti, se inspira cand se duc ambele maini inainte si indarat, descriind un cerc in
jurul capului si se expira odata cu revenirea capului la pozitia initiala.
2. Din pozitia de drepti, cu mainile lipite de corp, se inspira odata cu indoirea coatelor si
apropierea lor la spate si se expira odata cu revenirea la pozitia initiala.
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3. O mana se lipeste de spate sub omoplat, iar cealalta se duce dupa cap si se inspira. Se executa
odata cu revenirea la pozitia initiala.
4. Cu mainile intinse se prind capetele unui bat si se ridica deasupra capului, inspirand. In expir se
revine la pozitia initiala.
5. Batul se prinde la spate cu coatele. La expir batul se strange cu coatele si preseaza spatele,
stimuland participarea abdomenului.
Treptat, exercitiile de respiratie se asociaza cu pronuntia sunetelor. Expirul aerului se produce
prin pronuntia vocalelor si a consoanelor siflante. Sub aceasta forma se sesizeaza mai usor daca
dislalicul expira uniform sau iroseste unda expiratorie neeconomic. In primul rand, cand
intensitatea vocii este uniforma pe tot parcursul fonatiei, pe cand in cel de-al doilea caz se
produce o slabire a ei. Dupa exersarea sunetelor se trece la pronuntia de propozitiuni pe un singur
expir. Exercitiile se aplica prin repetare, de cinci pana la zece ori. Durata lor variaza la inceputul
sedintelor logopedice de la doua minute la cinci minute.
Vorbirea in expiratie, fara efort, ritmat
a) Exercitii de pronuntie a vocalelor, prelung, rar, fara efort in timpul unei expiratii;
b) Exercitii de pronuntie intr-o expiratie a unei consoane;
c) Exercitii de pronuntie a unor grupuri de vocale pe durata unei expiratii (ex: ai, ei , oi, ua, ue, etc);
d) Exercitii de pronuntie a unor consoane insotite de vocale, pe durata unei expiratii (ba, be, bi, bo
... ale, ile ole, ule) ;
e) Exercitii de pronuntie a unor silabe in care se gasesc grupuri de vocale sau de consoane pe o
expiratie (ex: aie, oie, uie, sta, ste, stri, cra, cre, cri, tra, tre, tri, etc.)
f)Exercitii ritmice de respiratie insotite de miscare si cantec (ex: mersul numarat, cu cantec, cu
poezie, ghicitori, proverbe);
g) Exercitii de respiratie (culcat pe canapea, cu un caiet pe abdomen, caietul miscandu-se in
ritmul diafragmei: - la inceput non-verbal - cu pronuntie pe vocale, silabe, cuvinte - cu recitare de
poezii - citire in aceasta pozitie cu voce tare.
Indicatii: Se intinde elevul pe canapea cu mana stanga pe abdomen, iar cu dreapta pe piept,
cerandui-se sa-si suga abdomenul si apoi sa expire pe gura, umfland abdomenul.
Cand respiratia diafragmala in aceasta pozitie (orizontala) se realizeaza usor si fara efort se poate
folosi pentru control asezat pe abdomen. Miscarile abdomenului imprima caietului miscarea
sus-jos.
EXERCIȚII PENTRU RESTABILIREA FLUENȚEI VERBALE
1. Procedeul silabisirii- este folosit în faza iniţială a terapiei şi are efect rapid asupra opririi repetiţiilor.
Nu trebuie folosit mult pentru că ritmul obţinut nu corespunde ritmului normal al vorbirii.
Se foloseşte un metronom căruia i se imprimă un ritm iar subiectul trebuie să vorbească silabisit
după bătăile metronomului. Prin silabisire nu mai apar spasmele, subiectul capătă încredere în
sine. În bâlbâială, tahilalie şi tumultus sermonis este singurul procedeu care trebuie folosit.
2. Procedeul prelungirii sunetelor - presupune prelungirea primei vocale sau a tuturor vocalelor
pentru a învăţa să vorbească pe scheletul vocalelor prelungite.
3. Procedeul continuităţi tonului vocal - schimbarea intonaţiei sau a accentului pe silabe. Copilul
învaţă numai melodia propoziţiei cu accentul pus unde trebuie.
4. Procedeul coarticulaţiei sunetelor - presupune pronunţarea după scheletul vocalic pentru a
relaxa musculatura şi pentru a preveni spasmele. Se realizează până când el poate vorbi normal.
5. Practica negativă sau bâlbâiala voluntară - se bazează pe ideea că pentru a destrăma un
obiect trebuie să o faci deliberat. Se recomandă în formele cuvintelor uşoare de care nu se teme
pentru a dispărea frica de a greşi. Nu poate fi folosit la vârstele mici.
6. Întreruperea şi reluarea vorbiri „stop- go”- are rolul de a-l obişnui pe subiect să-şi creeze o stare
pregătitoare de câte ori simte apariţia spasmului pentru a-şi pregăti respiraţia şi pentru a putea
articula cuvântul corect.
7. Procedeul masticaţiei - Demostene-Froschels explică că vorbind sau mâncând participă
aceleaşi organe sau muşchi. Dacă el nu are dificultate mâncând nu ar trebui să se bâlbâie.
8. Procedeul asocierii pronunţiei cu scrisul - Subiectului i se cere ca atunci când scrie să şi pronunţe,
să lungească vocalele. Înlătură tendinţa de a pronunţa vocalele cu o durată mai scurtă decât la
consoane.
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9. Procedeul de citire sonoră - Se dă un text care nu creează probleme. În citire sunt scutiţi de
formulare şi se orientează după semnele de ortografie.
- Se realizeaza prin exerciţii de lectură cu voce monotonă aleasă de terapeut, iar subiectul să nu
dea nici o intonaţie suplimentara. Cand notele sunt prea grave vocea trebuie adusă la o înălţime
normală, şi din când în când se exersează cu o vocală care necesită o deplasare a laringelui, apoi
se exersează pe cuvânt menţinând nivelul laringelui. Exersarea se face cu bărbia în piept, pentru
aşezarea vocii- prin dirijarea curentului de aer spre alveolele incisivilor superiori la notele înalte, iar
la cele joase dirijarea spre alveolele incisivilor inferiori. Se pot folosi şi instrumente muzicale.
CORECTAREA INTENSITĂŢII VOCII - Este dificilă datorită faptului că subiectul şi-a automatizat
un mecanism acustico-vocal; se poate realiza şi prin imitaţie. S-a constatat că mulţi dintre copii
vorbeau cu o intensitate scăzută deoarece urmau exemplul părinţilor (vocea normală-20-30
decibeli). Cei care vorbesc încet au impresia că ţipă, iar cei care vorbesc tare au impresia că
vorbesc încet; ei nu sunt incomodaţi de acest lucru, ba chiar consideră că este un lucru
normal.Este nevoie de foarte multă perseverenţă şi de exersarea la aceeaşi intensitate a anumitor
lecturi şi nepermiterea subiectului să intensifice sunetul.
CORECTAREA TIMBRULUI VOCII - Se realizează atunci când timbrul nu este adaptat corect la
actul vocal.
CORECTAREA ÎNĂLȚIMII VOCII - Exerciţiile de cântat duc la îmbunătăţirea coordonări musculaturii;
- Urcatul şi coborâtul gamei în surdină;
- Jocuri de roluri cu diferenţierea vocală şi exerciţii de antrenament auditiv;
- Exerciţii pentru ameliorarea tensiunii laringelui;
- Exerciţii de căscat, murmurat, de vorbit la metronom într-un ritm impus;
PROCEDEE PSIHOTERAPEUTICE
Se recomandă şedinţe de psihoterapie care să includă şi familia. „Conflictele dintre părinţi,
inclusiv cele care nu privesc în mod direct copilul, îi pot determina bâlbâiala, de aceea şedinţele
trebuie să se adreseze familiei, nu doar copilului"
- asanarea conflictelor
- evitarea observațiilor demoralizatoare
- crearea unui climat relaxant
Părinții vor fi informați privind etiologia și simptomatologia – prognosticul depinde de
atitudinea familiei ; de evitat exigența, perfecționismul, supraprotecția, atitudinile contradictorii
ale părinților
Adulții trebuie să sesizeze situațiile care produc
Vorbirea bâlbâiților este mult ameliorată dacă :
- Sunt liniștiți
- Nu le este teamă că vor fi criticați
- Discută despre lucruri foarte bine cunoscute
- Vorbesc cu alți copii mai mici ca vârstă
Terapia comportamentala si cognitiva
Terapia cognitiv comportamental își propune să acționeze asupra a două lucruri foarte
importante: ideile şi comportamentele individului.
Terapia cognitiv-comportamentală pornește de la ideea că modul în care gândim determină
modul în care simțim și în care ne comportam. Convingerile, credinţele, gândurile, motivele,
scopurile sau dorinţele, percepţiile, imaginile, reprezentările, evaluările noastre ne determină
reacţiile emoţionale, comportamentele, gândurile şi reacţiile fiziologice.
Conform terapiei cognitiv-comportamentale, bolile psihice sunt rezultatul ideilor şi
convingerilor noastre disfuncţionale şi/sau iraţionale. Emoţiile negative, comportamentele
dezadaptative sau stările de spirit depresive sunt rezultatul unor moduri de gândire greşite sau
iraţionale sau disfuncţionale. In loc să reacţionam la situatia reală, noi reacţionam la propriul
punct de vedere, care e distorsionat.
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Aşadar, o componenta importantă a terapiei este să-i facă pe clienţi conştienţi de
gândurile lor dezadaptative şi să le schimbe. De multe ori, oamenii sunt atât de obişnuiţi să aibă
gânduri negative şi aceste gânduri se declanşează atât de repede încat nici măcar nu sunt
conştienţi că le au. Dintre ţintele importante ale terapiei cognitiv-comportamentale sunt
credinţele şi aşteptările vizavi de propria persoană şi de viitor, vizavi de altii şi de lume.
Terapia comportamental-cognitivă este o abordare nouă în domeniul logopediei, bazată
pe principii științifice bine documentate.
Terapia cognitiv comportamentala cuprinde patru faze:
1 Analiza comportamentală care precizează când, cum şi în ce circumstanţe apare
comportamentul
2 Încheierea unui contract între pacient şi psihoterapeut, contract ce va stabili obiectivele
pe termen scurt și lung
3 Aplicarea unor tehnici conform unui program
4 Evaluarea progreselor
TEHNICI DE RELAXARE MUSCULARĂ ȘI DE RESPIRAȚIE
ETAPA PREGĂTITOARE ȘI DE ACTIVARE
1. CAP ȘI GÂT
În picioare, tălpile depărtate, spatele drept
5 rotiri ale capului într-un sens, apoi în celălalt sens
Înclinarea capului spre dreapta /spre stânga
2. UMERI
Ridicarea umerilor spre urechi
Rotirea umerilor
Balansarea brațelor ( fiecare mână atinge șoldul opus)
Deschiderea umerilor : brațele încrucișate la spate se depărtează de corp
EX.1

EX.2
EX.3

RESPIRAȚIA ABDOMINALĂ ( DIAFRAGMATICĂ )
Pe spate, picioarele semiîndoite, tălpile pe sol
Mâinile se pun deasupra ombilicului, cu degetele spre pubis
Inspir cu retragerea abdomenului
Expir și abdomenul se ridică
Pe scaun , se pun palmele sub genunchii opuși
Capul se înclină, bărbia atinge pieptul
În picioare, se pun palmele pe genunchi
Inspir cu retragerea abdomenului și expir cu relaxarea corpului

RESPIRAȚIA TORACICĂ
EX.1- pe scaun, palmele în partea inferioară a coastelor, inspir apăsând palmele ( ca și cum ați
vrea să le apropiați ), apoi expir
EX.2- pe jos, cu picioarele încrucișate, palmele unite în fața sternului, expirați apăsând cu putere
palmele una împotriva celeilalte, apoi relaxare lină
EX.3- aceeași poziție, mâinile întinse înainte, palmele unite
În inspir se depărtează brațele
RESPIRAȚIA COMPLETĂ
EX.1 - pe sol, cu spatele drept, palmele pe sol, înapoia feselor, cu coatele ușor îndoite
- în inspir te împingi în mâini și brațele se întind
În expir se îndoaie bustul și se pun palmele pe sol în fața genunchilor opuși
EX.2 - întins pe spate, se prinde piciorul cu ambele mâini, în expirație se trage genunchiul spre
piept și se ridică capul
EX.3 În 4 labe, în expir se apleacă capul și se îndoaie piciorul drept
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În inspir se îndreaptă spatele, se ridică capul și se întinde piciorul paralel cu solul
REȚINEREA SUFLULUI ȘI MERSUL RITMAT
EX.1- inspirație profundă, reținerea aerului 10-15 sec. Expir ( de 6 ori )
EX. 2- inspir pe nara stângă cu astuparea nării din dreapta, expir pe nara dreaptă cu astuparea
nării stângi
EX.3 - Pe scaun, cu spatele drept, blocarea suflului pînă numără în gând până la 4, expir lin , lung
EX.4 - 3 pași – o inspirație și 3 pași o expirație
RESPIRAȚIA SUBCLAVICULARĂ
EX.1

- pe sol,palmele deasupra capului, coatele îndoite
Expir și se apasă palmele, în inspir ridicăm brațele
EX.2 - Așezat turcește, palmele se pun pe partea superioară a pieptului între clavicule și
mameloane
EX.3 - în picioare, tălpile depărtate, mâinile încrucișate la spate
- în inspir se îndoaie toracele și brațele se depărtează de trunchi
CONSILIEREA PÃRINTILOR ÎN APLICAREA METODELOR ÎNVÃTATE SI ACASÃ.
Împreunã cu acestia, se identificã atitudinile negative dezvoltate în ce priveste copilul
balbic. Câteva atitudini sunt esentiale în raport cu copilul. Astfel:
- evitarea blamãrii copilului în timpul ezitãrilor;- evitarea întreruperii copilului în timp ce vorbeste;
- evitarea finalizãrii cuvintelor sale înainte ca acesta sã o facã;
- evitarea finalizãrii frazelor sale;
- evitarea anticipãrii a ceea ce copilul încearcã sãspunã; - evitarea chestionãrii copilului fãrã
oprire sau fãrã a-i acorda timp de rãspuns;
- evitarea corectãrii constante a comportamentuluiverbal al copilului, critica diminuatã;
- acordarea de laude în cazul în care se exprimã cu o mai bunã fluiditate;
- orientarea interesului spre copil, când copilul li se adreseazã, arãtând atentie si interes fapt de
ceea ce spune copilul;
- diminuarea propriului debit verbal – vorbire alentã;
- utilizarea unui limbaj simplu;
- identificarea si modificarea împrejurãrilor în care copilul ezitã mai mult sã vorbeascã;
- încurajarea copilului de a vorbi în timpul situaþiilor care îi faciliteazã un bun debit verbal.
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