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Adoptarea unor măsuri cu caracter terapeutic în faza de debut a tulburărilor de vorbire 
constituie un factor de o importanţă covârşitoare în reuşita tratamentului logopedic. Cu cât 
deprinderea greşită de pronunţare este înrădăcinată mai adânc, cu cât eficacitatea exerciţiilor 
terapeutice este mai redusă. 

În felul acesta, la o vârstă mai înaintată, când automatismele psiho-lingvistice sunt bine 
consolidate, numai rareori poate fi vorba despre o înlăturare definitivă a tulburărilor de vorbire. 
În majoritatea cazurilor deficienţii adulţi îşi însuşesc numai elemente cu ajutorul cărora îşi reduc 
neregularităţile de exprimare. Chiar şi în cazurile în care avem impresia că noua deprindere de 
vorbire este definitiv instalată, în anumite situaţii vechea deprindere greşită poate să reapară. Cu 
cât tulburarea de vorbire este mai învechită, pericolul de recidivă este mai mare. 

Spre deosebire de adulţi, la copii deprinderile de exprimare greşită nefiind încă adânc 
fixate, pot fi înlăturate cu totul şi înlocuite cu depinderi corecte de vorbire. Deoarece tulburările 
de vorbire nu constituie pentru copii o problemă care să-i preocupe în mod deosebit, înlăturarea 
lor este facilitată într-o mare măsură. De asemenea, succesul terapeutic la vârsta copilăriei este 
asigurat şi de faptul că sistemul nervos în această perioadă prezintă o deosebită plasticitate, care 
permite o acomodare rapidă la situaţii noi. 

În ultimul timp se conturează din ce în ce mai mult o diferenţă evidentă între procedeele 
de corectare a tulburărilor de vorbire la o vârstă mai timpurie, faţă de cele de la o vârstă mai 
timpurie, faţă de cele de la o vârstă mai înaintată. Astfel, în cazul adulţilor se adoptă metode care 
acţionează  direct asupra deficienţelor de exprimare. În cazul copiilor se intervine indirect, prin 
respectarea unor măsuri educative cu caracter general care asigură dezvoltarea normală a 
vorbirii. 

Numai după ce s-au epuizat toate posibilităţile de intervenţie indirectă fără a se ajunge la 
rezultatele aşteptate, este potrivit să se dea indicaţii directe asupra modului în care copii trebuie 
să-şi acomodeze organele articulatorii pentru a putea obţine o pronunţare corectă. În asemenea 
situaţii copilul devine conştient de contribuţia propriilor sale eforturi de exprimare corectă. 

Luându-se în considerare faptul că, o vorbire clară şi expresivă se realizează prin 
efectuarea corectă a respiraţiei şi prin formarea cât mai precisă a imaginilor audio-motrice ale 
sunetelor, în cadrul măsurilor terapeutice cu caracter general sunt cuprinse o serie de exerciţii 
care antrenează respiraţia, articulaţia şi auzul fonematic al copiilor. 

Asemenea exerciţii, pe lângă faptul că în cele mai multe cazuri sunt suficiente pentru 
înlăturarea tulburărilor incipiente de vorbire, constituie în acelaşi timp şi un mijloc de prevenire a 
acestora şi totodată un procedeu excelent de dezvoltare a dicţiunii şi în cazul copiilor fără defecte 
de vorbire. Acest fapt este confirmat şi de adoptarea tot mai largă a unor sisteme de exerciţii în 
cadrul instituţiilor preşcolare, cu un scop bine precizat în profilaxia tulburărilor de vorbire. 

Exerciţiile amintite pot face obiectul unor activităţi obligatorii în cadrul orelor de 
gimnastică sau de dezvoltare a vorbirii prevăzute în programa grădiniţelor. Subliniem şi faptul că 
în cadrul fiecărei activităţi educatoarea poate pune accentul asupra uneia din laturile limbajului, 
fără să neglijeze totuşi şi celelalte aspecte pe care le implică dezvoltarea unei vorbiri corecte. 
Totuşi, nu trebuie să se piardă din vedere că educaţia vorbirii  nu poate fii redusă la numai la 
efectuarea unor exerciţii artificiale, rupte de preocupările şi activitatea zilnică a copiilor. În felul 
acesta apare necesitatea unor recomandări concrete privitoare la atitudinea educatoarelor în 
decursul desfăşurării întregii lor activităţi. 

Astfel, este de o importanţă covârşitoare să se ţină seama de împrejurarea că limbajul 
copiilor se dezvoltă pe baza procesului de imitaţie şi că din motivul acesta educatoarele trebuie 



să le ofere în mod permanent un exemplu perfect de pronunţare. Reamintim că defectele de 
pronunţare ale persoanelor din jurul copiilor au drept consecinţe fixarea şi persistenţa greşelilor 
acestora. Este deci o condiţie esenţială ca însăşi educatoarele să nu prezinte anumite deficienţe 
de vorbire, ca în felul acesta să devină capabile să se exprime cât mai clar şi într-un ritm 
accesibil copiilor.  

În general, este necesar ca educatoarele să adopte o atitudine calmă şi binevoitoare, fără 
să manifeste vreo compătimire faţă de copii deficienţi. Aceştia nu trebuie să fie izolaţi de 
colectivul de copii şi consideraţi ca nişte debili care au nevoie de ajutor special, deoarece nimic 
nu este mai neprielnic pentru dezvoltarea vorbirii decât îndreptarea atenţiei asupra 
imperfecţiunilor. Din acest considerent niciodată nu se vor face observaţii directe asupra 
dificultăţilor de pronunţare. 

Se recomandă, de asemenea, ca prin diverse mijloace copiii cu tulburări de vorbire să fie 
ajutaţi şi stimulaţi în exprimare, dar să nu fie constrânşi să vorbească într-un anumit fel. Trebuie 
folosite din plin situaţiile în care copii devin capabili să se exprime corect. La vârsta preşcolară 
cel mai potrivit mijloc de antrenare a vorbirii îl constituie organizarea deferitelor jocuri didactice 
speciale, jocuri de mişcare sau muzicale. 

Educatoarele nu trebuie să devină nerăbdătoare şi să pretindă prea repede copiilor să 
introducă în vorbirea spontană tipul de exprimare corectă pe care l-au deprins în cadrul 
activităţilor speciale. Aceasta o va face copilul de la sine în cazul în care exerciţiile au fost astfel 
gradate încât au permis dezvoltarea autocontrolului pronunţării. 

Subliniem de asemenea că pentru dozarea exerciţiilor este nevoie de multă pricepere şi de 
mult tact. Adeseori supraîncărcarea verbală cu prea multe exerciţii duce tocmai la rezultate 
nedorite, ca refuzul copiilor de a vorbi sau chiar apariţia unor stări de nevroză. 

Numai prin exerciţii şi cerinţe gradate sistematic ca şi prin stabilirea unor relaţii pline de 
încredere şi afecţiune între educatoare şi copii se pot pune bazele unei dicţiuni corecte chiar din 
instituţiile preşcolare. 

Copii care stăpânesc bine mijloacele expresive sunt înzestraţi cu mari posibilităţi adaptive 
de a face faţă oricăror dificultăţi de exprimare, fiind astfel feriţi de apariţia unor tulburări de 
vorbire. Din această cauză exerciţiile cu caracter educativ general, pe care le recomandăm în 
această lucrare, au în primul rând un rol profilactic.  
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