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CONFLUENȚE PSIHOLOGICE ȘI LOGOPEDICE ÎN RECUPERAREA 

TULBURĂRILOR FONOLOGICE DE LIMBAJ 
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Rezumat: 

Abilitatea copilului de a percepe limba, ca o structură formată dintr-un set complex de sunete sau 

foneme, poate fi considerată ca fiind una dintre cele mai mari construcții conceptuale ale minții umane. 

Nivelul de dezvoltare a abilităţilor de procesare fonologică, cât și a proceselor psihice: memoria, atenția, 

din perioada preşcolară , este un predictor puternic asupra succesului ulterior în achiziţionarea citirii şi 
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scrierii. Formarea şi dezvoltarea acestor abilităţi , în perioada preşcolar ă va susține performanţa 

înregistrată în însușirea programei școlare de mai târziu. 

Cuvinte cheie: tulburare de limbaj, tulburare fonologică de limbaj, constiință fonologică, evaluare 

logopedică. 

Abstract: 

The child's ability to perceive language as a complex set of sounds or phonemes can be considered 

as one of the greatest conceptual constructions of the human mind. The level of development of 

phonological skills processing as well as psychic processes: memory, attention, in pre-school period, is a 

strong predictor of success in acquiring reading and writing afterwards. The formation and development 

of these skills during the pre-school period will sustain the performance recorded in acquiring the school 

curriculum later. 

Key words: language disorder, phonological language disorder, phonological consciousness, 

logopedic assessment. 

  

Școlarizarea reprezintă o nouă etapă în dezvoltarea psihică a copilului. Pentru ca această 

pistă să devină și una productivă, copilul trebuie să fie pregătit încă din preșcolaritate, să posede 

un anumit bagaj de cunoștințe și deprinderi. 

Se știe că copilul cu tulburări de limbaj întâmpină dificultăți de integrare și adaptare 

școlară. Mulți autori susțin că tulburările de limbaj din perioada preșcolară influențează reușita 

școlară de mai tîrziu [7, p.52]. 

V.Olărescu împarte tulburările de limbaj în 5 categorii [7, p. 28]: 

 Tulburări fonologice 

 Tulburări morfologice 

 Tulburări sintactice 

 Tulburări semantice 

 Tulburări pragmatice 

În ultima perioadă, o atenție sporită le revine tulburărilor fonologice, acestea constituind 

un impediment esențial în achiziția limbajului citit-scris [2, p.287]. 

Conform DSM IV, principala caracteristică a tulburării fonologice este incapacitatea de a 

utiliza sunetele vorbirii expectate în dezvoltare şi care sunt corespunzătoare pentru vârsta şi 

dialectul copilului. Aceasta poate implica erori în producerea, uzul, reprezentarea sau 

organizarea sunetelor, cum ar fi substituirile unui sunet cu altul (utilizează sunetul ‖t‖ în locul 

sunetului ‖c‖) ori omisiuni de sunete (de ex., ale consoanelor finale), dar nu se limitează numai 

la acestea. Dificultăţile în producerea sunetelor vorbirii interferează cu performanţa şcolară sau 

profesională ori cu comunicarea social [6]. 

Așa dar, în tulburarea fonologică de limbaj, este afectat mecanismul de analiză a structurii 

sonore a limbajului. Pentru ca copilul sa poată identifica și manipula segmentele limbajului oral, 

el are nevoie să conștientizeze faptul că o propoziție este alcătuită din cuvinte, cuvintele pot rima 

și pot fi împărțite în silabe, iar silabele sunt alcătuite din foneme. Adică, are nevoie de o 

conștiință fonologică. 

Stanovichi definește conștiința fonologică ca abilitatea de a împărți silabele explicit și pe 

segmente, în unități mai mici, numite sunete ale vorbirii [1, p.1]. 

Conştiinţa fonologică cuprinde: 

 conştiinţa fonematică; 

 conştiinţa ritmului; 

 conştiinţa enunţului; 
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 conştiinţa cuvântului; 

 conştiinţa silabei; 

 conştiinţa fonemului; [1,p.1]. 

Morais şi Lecocq propun subdivizarea conştiinţei fonologice, după cum urmează:  

o conştiinţa fonologică globală se referă la operaţiuni metafonice, de reflectare a 

competenţei de manipulare explicită a unităţilor discrete ale limbii (recunoaşterea şi 

reproducerea de rime, recunoaşterea aceleiaşi silabe iniţiale la cuvinte diferite, împărţirea 

în silabe a unui cuvânt dat). Acest tip de conştiinţă, numită şi structură fonologică 

superficială a limbajului, se regăseşte şi la persoane care nu folosesc corect sistemul de 

scriere a alfabetului, precum şi la copiii de vârstă preşcolară, dezvoltându-se înainte şi 

independent de învăţarea limbii scrise şi fiind considerată, într-o oarecare măsură, o fază 

pregătitoare a ei;  

o conştiinţa fonologică analitică se leagă de structura segmentară profundă a limbajului, 

numită şi conştiinţă fonematică. Uneori copilul ştie să articuleze sau să recunoasă toate 

sau aproape toate sunetele limbii (nivel fonematic), dar organizarea sunetelor pe care le 

ştie şi le poate produce în mod izolat, adică trecerea de la categorii fonetice, la categorii 

fonologice, implică o abilitate superioară la nivel cognitiv. Copilul trebuie nu doar să ştie 

cum să folosească patrimoniul pe care îl posedă, dar să ştie şi cum să-l organizeze în 

secvenţe articulate (coarticulare). Această performanţă nu se regăseşte la persoanele care 

nu folosesc corect sistemul de scriere a alfabetului şi nici la copiii preşcolari [7, p.56]. 

Conştiinţa fonologică are un rol deosebit de im portant în prima fază a învăţării limbii 

scrise, ea reprezintaînd un tip de cunoaştere metalingvistică , care are drept obiect de studiu 

structura fonologică a limbajului.  

Georgeta Burlea a demonstrat într-un studiu realizat în 2007-2010 că tulburările de 

pronunţie, din perioada preşcolară , constituie un predictor puternic pentru apariţia ulterioară a 

manifestărilor de tip disgrafic doar dacă sunt asociate cu un deficit al conştiinţei fonologice . 

Subiecţii preşcolari cu tulburări de pronunţie însoţite de un deficit al conştiinţei fonologice vor 

întimpina în şcolaritate , cu o frecvenţă mai mare şi mai variată , dificultați în achiziționarea 

limbajului citit-scris, comparativ cu lotul subiecţilor cu tulburări de pronunţie neasociate cu un 

deficit al conştiinţei fonologice [2, p.284].  

Numeroase studii au dovedit legătura strânsă dintre dezvoltarea limbajului și subsistemele 

memoriei. Gutierrez-Clellen şi alţi autori au demonstrat că  în cazul copiilor cu o anumită 

deficienţă de limbaj , se înregistrează cu două abateri standard mai puţin decât media vârstei lor , 

în ce priveşte capacitatea de învăţare prin memorare a cuvintelor . La acelaşi nivel al inteligenţei 

nonverbale, copiii cu o tulburare de limbaj , au o memorie fonologică de scurtă durată slab 

dezvoltată, în comparaţie cu copiii din grupele de control [3,4]. 

În concluzia celor relatate mai sus, putem constata confluența psihologică (cu implicarea 

proceselor cognitive: memorie, atenție) cu cea logopedică în recuperarea tulburării fonologice de 

limbaj. Așa dar, în elaborarea programului de recuperare, obiectivele vor fi stabilite nu doar 

pentru antrenarea componenetelor de conștientizare fonologică (conştiinţa fonematică, conştiinţa 

ritmului, conştiinţa enunţului, conştiinţa cuvântului, conştiinţa silabei, conştiinţa fonemului), dar 

și pentru dezvoltarea proceselor psihice: memoria și atenția.  

Aceasta a servit drept motiv pentru cercetarea de față, scopul fiind elaborarea unui 

program complex de recuperare logopedică a tulburărilor fonologice la preșcolari, care implică si 
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dezvoltarea proceselor psihice. 

Cercetarea s-a desfășurat pe un eșantion de…. copii cu vârsta cuprinsă între 6-7 ani. 

Descrierea instrumentelor de cercetare 

Măsurarea și colectarea datelor s-a realizat prin intermediul următoarelor instrumente, cu 

ajutorul cărora au fost notate performanțele fiecărui copil, în mod individual:  

Probe de conștientizare fonologică care permit evaluarea aptitudenilor metalingvistice. 

Este alcătuită din 6 probe care vizează: 

- Recunoașterea rimelor; 

- Numărarea silabelor; 

- Eliminarea silabică; 

- Identificarea consoanelor; 

- Numirea consoanei inițiale; 

- Eliminarea fonemelor. [8, p.96]. 

Pornind de la aceste probe, școala logopedică franceză a alcătuit un program de 

antrenament al conștientizării fonologice intitulat ―Phonorama‖, utilizat în depistarea precoce a 

dislexiilor și intervenția terapeutică. 

Proba pentru cunoașterea vârstei psihologice a limbajului după Alice Descoeudress. 

Proba permite observarea unor abateri în dezvoltarea limbajului în raport cu vârsta 

cronologică și este alcătuită din 7 probe: 

- Contrarii (cu obiecte și imagini) 

- Lacune 

- Cifre 

- Materii 

- Contrarii (fără obiecte și imagini) 

- Culori 

- Verbe [8, p.88] 

Probe pentru cunoașterea profilului psihopedagogic al preșcolarului (A.Cocoșan).  

Bateria de probele folosesc la evaluarea aptitudinilor pentru școlaritate și investighează:  

- comprehesiunea; 

- aprecierea dimensiunilor; 

- sesizarea absurdului în imagini; 

- coordonarea motorie; 

- organizarea spațio-temporară; 

- operativitatea gândiri; 

- concentrarea atenției. [8, p.130] 

Probe de evaluare a copiilor preșcolari și școlari mici profil psihopedagogic. 

Din aceste probe am folosit segmentul II și III. 

II. Comportamentul cognitiv, care evidențiază urmatoarele abilități ale copilului: 

 Denumește din memorie noțiuni din sfera a 4-5 categorii (îmbrăcăminte, mobilă, 

jucării, animale, fructe) și invers – denumește categorii; 

 Poate surprinde elementul intrus într-o categorie; 

 Definește obiecte sau ființe; 

 Indică imaginea unor obiecte descrise prin funcții; 

 Stabilește asemănări între două noțiuni date: pisică- câine… 
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 Indică lacunele în imagini; 

 Înțelege relația cauză – efect; 

 Poate completa cuvintele lipsă în perechi de analogii opuse; 

 Sesizează absurdul în imagini; 

 Copiază un romb; 

 Numește pozițiile obiectelor și imaginilor: primul, al doilea… 

 

III. Comportamentul verbal: 

 Își spune numele, prenumele, știe câți ani are; 

 Spune adresa unde locuiește și numărul de telefon; 

 Își cunoaște membrii familiei; 

 Execute ordine simple; 

 Repeat o serie de foneme, logatome; 

 Poate identifica fonemul cu care începe cuvântul; 

 Repeat fraze de 14-18 silabe; 

 Înțelege întrebări simple și răspunde prin da sau nu; 

 Folosește adecvat cuvintele în context; 

 Răspunde cu o explicație la întrebarea ―de ce?‖ [8, p.128] 

Exemple de sarcini de antrenare şi evaluare a componentelor proceselor fonologice: 

1. Gernerare de rime pornind de la un cuvânt  

Casa – masa –  

Cal – mal –  

Tare – sare –  

2. Stabilește cine nu rimează: 

Foc, –loc, –joc, –vulpe, –doc 

Cuminte, –plăcinte, –bunic, –părinte, –aminte 

Sus, –uns, –pătruns, –nară, –ras 

3. Identifică ultimul sunet din cuvintele: 

Pomi, gurmand, radio, panou, arămiu, potop, duc, intrus, acadea. 

4. Identifică numărul sunetelor și al silabelor din cuvintele: 

Aranjat, plictisit, zglobiu, anotimp, zero, chiuvetă, harpă, ambulanță. 

5. Construiește cuvinte după model:  

Des- (despacheta); În-, îm-, pre-. 

6. Categorii lexicale – Enumeră cât mai repede componente ale acestei categorii : 

Mobilier, îmbrăcăminte, fructe, legume, instrumente de scris, unelte agricole, animale 

sălbatice, animale domestic, încălțăminte, flori. 

Concluzii: 

Pornind de la datele colectate din literatura de specialitate considerăm importantă 

elaborarea unui program de recuperare logopedic care să antreneze abilitățile de procesare 

fonologică, focalizat asupra subcomponentelor: conştiinţa rimei, conştiinţa fonemului şi a silabei, 

conştiinţa cuvântului , conştiinţa propoziţiei , precum și asupra proceselor psihice memorie și 

atenție. De formarea şi dezvoltarea acestor abilităţi , în perioada preşcolar ă va depinde 

performanţa înregistrată în însușirea programei școlare de mai târziu. 
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