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I. Preliminarii 

„A articula clar şi a pronunţa exact este un semn de bunã creştere şi pentru învăţători o calitate profesionalã”. 

(Robert Dottrens) 

 Copilul, acest candidat la umanitate, a cărui reuşită depinde de zestrea ereditară cu care vine pe lume, dar şi 

de lumea în care vine, de felul în care această lume va şti să-l primească, să-l ocrotească şi să-l dirijeze, are de 

parcurs un drum lung şi uneori foarte greu. Dacă în evoluţia lui nu a survenit ceva deosebit, trece firesc de la o 

totală dependenţă faţă de mamă, în primele luni de viaţă, la desprinderea treptată şi la lărgirea cercului 

interacţiunilor cu ceilalţi. Învaţă să comunice, să coopereze, se îndreaptă spre lumea reală, spre obiecte şi 

fenomene, acumulează experienţe, învaţă conduite, există prin ceilalţi ca fiinţă socială. În acelaşi timp, 

exigenţele sociale cer un om spiritual, evoluat şi acest lucru nu se poate realiza în afara limbajului. De aici 

decurge necesitatea studierii limbajului sub diverse aspecte, din multe puncte de vedere.  

În decursul anilor, limbajul a fost multilateral studiat şi s-a acumulat un bogat material teoretic şi faptic şi 

aceasta pentru că întregul progres spiritual e condiţionat în mare măsură de claritatea exprimării, pentru că 

există o imensă varietate verbală dar şi o multitudine de forme tulburate care trebuiesc corectate.  

Încă din cele mai vechi timpuri au existat preocupări pentru exprimarea corect-logică a ideilor, pentru 

cultivarea vocii, dar şi pentru corectarea defectelor de vorbire. Isocrates, Demostene, Cicero, deşi aveau unele 

defecte de vorbire, au reuşit să ajungă la performanţe celebre, devenind cei mai mari oratori ai antichităţii.  

În operele lui Plutarh, Herodot, Heraclid, Platon, Aristotel, Hipocrat întâlnim de asemenea preocupări pentru 

formarea şi dezvoltarea unei vorbiri cât mai corecte şi agreabile la membrii societăţii antice. Pe lângă aspectul  

sonor, conţinutul sonor, conţinutul logic al vorbirii, îi interesa şi influenţa tulburărilor de vorbire asupra 

personalităţii copilului şi a relaţiilor în colectiv. Preocupările legate de limbaj în general, dar şi de tulburările 

acestuia, au continuat, uneori în condiţii foarte vitrege pentru ştiinţă în general şi pentru logopedie în special. 

În ultimele decenii, preocupările legate de studierea limbajului tulburat au fost tot mai susţinute, constituindu-

se un sistem unitar de terapie logopedică. 

 

II. Motivaţia, utilitatea modulului pentru dezvoltarea profesională 

Cursul de logopedie se predă în anul IV, semestrul VIII , specialitatea: Educație timpurie (calificarea Educator). 

Acest modul contribuie la dezvoltarea armonioasă a elevilor, deoarece prin intermediul cunoașterii tulburărilor 

de limbaj, se efectuează educaţia morală, intelectuală şi estetică. Lecţiile de logopedie au o mare influenţă 
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asupra dezvoltării vorbirii literare a elevilor Colegiului ,,Mihai Eminescu” din Soroca, care contribuie la educația 

limbajului și a comunicării copiilor din instituțiile preșcolare. 

Acest curs educă dragostea faţă de limba maternă, trezeşte interesul viitorilor specialişti faţă de limbaj şi de 

tulburările de limbaj. Modulul dat se află în strânsă legătură cu celelalte disciplini ca: psihologia, pedagogia, 

cultura comunicării, limba română, cultura comunicării ș.a. 

Viitorii educatori vor cunoaşte multe metode de terapie și corectare a limbajului, folosindu-se de cunoștințele 

obținute. Pornind de la exigenţele actuale în vederea pregătirii viitorilor specialişti, ce vor cultiva în rândul 

copiilor dragostea pentru patrie, pentru bine şi frumos, adevăr şi cutezanţă, toleranță și respect reciproc, 

dragostea  pentru totalitatea însuşirilor morale proprii generaţiei tinere de astăzi, cursul de logopedie este ca 

un suport sigur în acest sens. De asemenea, modulul Logopedia contribuie la realizarea eficientă a unor 

competențe specifice curriculumului pentru educația timpurie ca: receptarea și înțelegerea mesajului oral în 

diverse situații de comunicare, exprimarea mesajelor orale, demonstrând comportament verbal, non-verbal, 

paraverbal.  

 

III. Competenţele profesionale specifice modulului 

 Modulul Logopedia formează următoarele competențe specifice:  

CS1. Interpretarea tulburărilor de vorbire și profilaxia lor; 

CS2. Cunoaşterea şi înţelegerea apariției unor tulburări de vorbire; 

CS3. Reiterarea unor metode și procedee de corectare la nivelul de cunoaștere a studenților; 

CS4. Aplicarea unor exerciții de corectare; 

CS5. Asumarea integrală a diferitelor roluri solicitate cadrului didactic în practica educaţională. 

CS6. Dezvoltarea atitudinilor pozitive, a gândirii critice, creative și relaţionale în procesul studierii. 

IV. Administrarea modulului 
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Total 

 

Contact direct Lucrul 

individual Prelegeri Practică/ 

Seminar 

VIII 60 10 20 30 examen 2 
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V.Unităţile de învăţare 

Unităţi  de   
competenţă 

Unităţi  de conţinut Abilităţi 

1. Prezentare generală 

UC1. Familiarizarea cu 
noțiunile specifice și 
elementele de 
recunoașterea a 
tulburărilor de limbaj. 

1.1. Cunoştinţe introductive despre logopedie. 

1.2. Logopedul. 

1.3. Etiologia şi clasificarea tulburărilor de limbaj. 

1.4. Cum recunoaştem dificultăţile limbajului oral şi 
scris? 

A1. Comentarea lingvistică şi analiza 
stilistică a textelor de graniţă. 

A2. Identificarea cunoștințelor 
necesare de a identifica tulburările 
de vorbire.. 

A3. Studierea conceptelor despre 
logopedie/logoped  Analiza  lor. 

2. Tulburările de pronunție, de ritm și fluență a vorbirii 

UC2. Accentuarea 
caracteristicilor unor 
tulburări de vorbire, 
cu scopul de a se 
familiariza cu ele. 

2.1. Dislalia. Definiție. Formele. Diagnosticul. Terapia 
dislaliei. 

2.2. Rinolalia. Definiție. Formele rinolaliei. 
Particularitățile comune și specifice în dislalie și 
rinolalie.Terapia rinolaliei. 

2.3. Dizartria. Specificul și implicațiile în dizartrie. 
Etiologia, formele și tipurile de dizartrie. 

2.4.Diagnosticul diferențial în dizartrie-dislalie-
rinolalie. Metode și procedee speciale. 

2.5. Bâlbâiala. Definiția, formele și simptomalogia 
bâlbâielei. Metode de tratament. Logoterapia. 
Exerciții de vorbire. 

2.6. Logonevroză. Definirea şi identificarea 
logonevrozei. Observaţii  terapeutice. 

2.7. Tahilalia, Bradilalia. Exemple și exerciții de 
corectare. 

A4. Evidențierea dificultăților de 
limbaj și necesitatea recunoașterii 
lor. 

A5. Aplicarea noţiunilor de teorie 
literară  şi a terminologiei în limita 
standardelor. 

A6. Utilizarea cunoștințelor pentru 
determinarea unor tulburări de 
vorbire. 

A7. Cunoașterea cu caracteristicile 
specifice tulburărilor de vorbire. 

A8. Analiza acestor tulburări și 
terapia lor. 

A9. Exersarea unor  metode de 
corectarea prin intremediul 
exercițiilor. 

3. Tulburări ale  limbajului citit-scris, tulburări  poliforme ale limbajului 

UC3 Stimularea  
abordării diverselor 
forme de tulburări. 

 

3.1 Tulburările limbajului scris-citit ( disgrafie-
dislexie/agrafie-alexie. Forme ale disgrafiei- dislexiei. 
Etapele învățării scris-cititului. 

3.2 Alalia. Simptomatologie. Formarea deprinderii de 
scris-citit la copilul alalic. 

3.3 Afazia. Definiţie şi terminologie. Etiologia afaziei. 

A9. Modelarea calităților vocii prin 
exersare aprofundată.   

A10. Conștientizarea importanței 
cunoașterii acestor forme de 
tulburare. 

A11. Exersarea asupra unor 
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Clasificarea şi simptomatologia afaziilor. Indicaţii 
metodice pentru restabilirea vorbirii la afazici. 

3.4 Mutismul electiv. Aspectele activităţii 
terapeutice. 

3.5 Formele clinice. Terapii speciale.Exerciții pentru 
restabilirea fluenței verbale.  

3.6 Concluzii. Incidența tulburărilor de limbaj la 
vârsta preșcolară. 

parametri propuși. 

A12.  Utilizarea informației noi și 
exersarea modalităților de terapie a 
tulburărilor de limbaj. 

A13. Compararea și aplicarea 
informației obținute. 

A14. Importanța cunoașterii 
terapiilor și aplicarea exercițiilor 
practice. 

 

VI. Repartizarea orientativă a orelor pe unităţi de învăţare 

Nr.crt. Unităţi  de învăţare  Numărul  de ore  

Total  Contact  direct  Studiul 

individual  Prel. Pract. 

1. Prezentare generală. 12 3 3 6 

2. Tulburările de pronunție, de ritm și fluență a vorbirii. 21 5 8 8 

3. 

 

Tulburări  ale limbajului citit-scris, tulburări 

poliforme a limbajului. 

27 2 9 16 

 Total ore 60 10 20 30 

 

VII. Studiu individual ghidat de profesor 

Materii pentru studiu 
individual 

Produse de elaborat Modalități de 

evaluare 

Termeni de  

realizare 

1. Prezentare generală 

Etiologia şi clasificarea 
tulburărilor de limbaj. 

Eseu argumentativ: 
Tulburările de limbaj 

Comunicare  Săptămâna 2 

 Etapele evoluției 
limbajului la copil.  

Rezumat oral: Evoluția 
limbajului la copil 

Derularea de prezentări Săptămâna 4  

 Cum recunoaştem 
dificultăţile limbajului 
oral şi scris?  

Diagrama Venn: 

Analiza comparativă a 
limbajului scris și oral 

 Comunicări, analize, 
sinteze 

Săptămâna 5 
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2. Tulburările de pronunție, de ritm și fluență a vorbirii. 

Terapia dislaliei    

 

Rezumat oral:  Dislalia Analiza  

Lucrul cu portofoliul 

Analiza comparativă 

Săptămâna 6 

Analiza comparativă a 
diagnosticului 
diferanțial în dizartrie-
dislalie-rinolalie 

Prezentarea diagramei 
Venn: dizartrie-dislalie-

rinolalie 

Analiza comparativă Săptămâna 7 

 Logoterapie 

 

Proiect individual: 

Logoterapia 

 Prezentarea 
portofoliului 

Săptămâna 8 

 Tahilalia/ Bradilalia Diagrama Venn 

Tahilalia/ Bradilalia 

Analiza  comparativă Săptămâna 9 

3. Tulburări  ale limbajului citit-scris, tulburări poliforme ale limbajului 

Etapele învăţării scris-
cititului. 

Proiect individual: 

Citit-scrisul 

Prezentări de 

comunicări 

Săptămâna 10 

Dezvoltare şi 
simptomatologie în 
disgrafie – dislexie. 

Rezumat oral 

Dezvoltare în disgrafie – 
dislexie. 

Exersare practică 

Observarea 

Săptămâna 10 

Metode şi procedee de 
corectare a disgrafiei şi 
dislexiei. 

Rezumat scris: 

Metode şi procedee de 
corectare a disgrafiei şi 

dislexiei. 

Analiza temei 

Lucrul cu portofoliul 

Săptămâna 11 

 Diagnostic diferenţial. 
Afazie și Alalie. 

Diagrama Venn: 

Afazie și Alalie 

Analiza  comparativă Săptămâna 12 

 Terapia alaliei. Referat: Terapia alaliei  Prezentări și scheme Săptămâna 13 

  Tulburările  de voce. Proiect individual: 

Tulburările  de voce 

Power point Săptămâna 14 

 

VIII. Lucrările practice recomandate 

1. Logopedie prin jocuri exerciții. 

2. Exerciții de  logopedie puzzle și  silabe. 
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IX. Sugestii metodologice 

Metode și procedee folosite în cadrul modulului:  

1. Explicaţia 

1. Cunoştinţe introductive despre logopedie.  Logopedul. Etiologia şi clasificarea tulburărilor de limbaj. 

2. Discuţii Formele clinice Terapii speciale 

3. Diagrama Venn 

4. Alalia/ Afazia. 

5. Tahilalia/Bradilalia 

6. Disgrafia/Dislexia 

7. Munca individuala  

8. Tulburările de ritm și fluență a vorbirii 

9. Tulburările limbajului scris-citit 

10. Explozia stelara  

11. Tipuri caracteristice de dizartrie 

12. Logonevroza 

13. Studiu de caz 

14. Mutismul electiv. 

15. Portofoliul. 

 

X. Sugestii de evaluare a competenţelor profesionale 

 Evaluarea asigură evidenţierea cantităţii cunoştinţelor şi capacităţilor dobîndite, valoarea acestora la o 

anumită etapă. Ea poate fi curentă, periodică, finală.  Evaluarea curentă se efectuează pe parcursul învăţării, 

după predarea/învăţarea unei teme sau unităţii. Se va realiza prin metode și tehnici moderne și tradiționale: 

explicația euristică, diagrama Venn, Cubul, discuția ghidată, demonstrația, explozia stelară, studiu de caz, 

freewriting, 6 De Ce ș.a. 

 În cadrul  modulului Logopedia evaluarea formativă (curentă) se va efectua sub diverse forme: prezentări de 

informaţie, alcătuirea proiectelor didactice, scheme, Power Point etc.  
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Metodele şi tehnicile de evaluare (verificarea prin lucrări practice, examene) vor fi aplicate în funcţie de timpul 

şi scopul evaluării, de tipul obiectivelor în raport cu care se efectuează evaluarea. 

Nr. 
crt. 

Produse pentru 
măsurarea competenței 

Criterii de evaluare a produselor 

1.  Proiect elaborat  • Validitatea proiectului – gradul în care acesta acoperă unitar și 
coerent, logic și argumentat tema propusă.  

• Completitudinea proiectului – felul în care au fost evidențiate 
conexiunile și perspectivele interdisciplinare ale temei, competențele 
și abilitățile de ordin teoretic și practic și maniera în care acestea 
servesc conținutului științific.  

• Elaborarea și structura proiectului – acuratețea, rigoarea si coerenta 
demersului științific, logica și argumentarea ideilor, corectitudinea 
concluziilor.  

• Calitatea materialului folosit în realizarea proiectului, bogăția și 
varietatea surselor de informare, relevanța și actualitatea acestora, 
semnificația datelor colectate ș.a.  

• Creativitatea – gradul de noutate pe care-l aduce proiectul in 
abordarea temei sau în soluționarea problemei. 

2.  Referat  • Corespunderea referatului temei.  

• Profunzimea și completitudinea dezvoltării temei.  

• Adecvarea la conținutul surselor primare.  
• Coerența și logica expunerii.  
• Utilizarea dovezilor din sursele consultate.  
• Gradul de originalitate și de noutate.  
• Nivelul de erudiție.  
• Modul de structurare a lucrării.  
• Justificarea ipotezei legate de tema referatului.  

• Analiza în detaliu a fiecărei surse de documentare. 

3.  Rezumat oral  • Expune tematica lucrării în cauză.  

• Utilizează formulări proprii, fără a distorsiona mesajul lucrării supuse 
rezumării.  

• Expunerea orală este concisă și structurată logic.  

• Folosește un limbaj bogat, adecvat tematicii lucrării în cauză.  

• Respectarea coeficientului de reducere a textului: 1/3 din textul 
inițial.  

XI. Resursele necesare pentru desfăşurarea procesului de studiu 

Inventarul tehnicilor tradiționale de instruire se reducea, în esență, la mijloace verbale, creta și tabla. Gama 

acestor mijloace s-a lărgit considerabil, înglobînd apărătura audiovizuală (diapozitivul, filmul), incorporând 

calculatorul și internetul,  ceea ce amplifică posibilitățile clasice. 
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În cadrul lecțiilor, procesul de instruire va fi ,,asistat” tot mai mult de mijloace tehnice menite să înlesnească 

predarea și însușirea cunoștințelor și deprinderilor, cum ar fi: prezentări PPT, video. 

De asemenea, se vor folosi și alte mijloace ca: pixuri, fișe schematizate, caiete. 

XII. Resursele didactice recomandate elevilor 

Nr. 
crt. 

Denumirea resursei Locul în care poate fi consultată/ 
accesată/procurată resursa 

1. Curriculum pentru educație timpurie, 

Aprobat la Consiliul Național pentru 

Curriculum (Ordinul Ministerului Educației, 

Culturii și Cercetării nr. 1699 din 15 

noiembrie 2018). 

Biblioteca 

Sala de lectură 

2. Suport de curs DEFECTOLOGIE – 
LOGOPEDIE 

https://www.scribd.com/document/
35727803/Log-Ope-Die 

3. Tratat de logopedie vol. I de E. Verza. http://docslide.us/documents/8076
3532-emil-verza-tratat-de-

logopedie-vol-1.html 

4. logopedics.info Internet 

5. Revista română de terapia tulburărilor de 
limbaj și comunicare-es. scrib.com 

Internet 

6. Tratat de logopedie, vol. I de Verza, Emil, 
2009. 

https://www.scribd.com/document/
80763532/Emil-Verza-Tratat-de-

Logopedie-Vol-1 

7.  Suport de curs la Logopedie, 2017 Sala de grupă 
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