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Intervenţii interdisciplinare pentru dezvoltarea limbajului verbal la copiii cu 
dizabilităţi intelectuale 

Interdisciplinary interventions for developing verbal language in children with intellectual 
disabilities 

Oana PREDA 1 

Abstract 

This study offers an interdisciplinary approach to the development of verbal language and of learning strategies 
in the case of children with intellectual disabilities, especially Down syndrome and Williams syndrome. Based 
on the socio-constructivist theory, on differential pedagogy and on the mediated learning model, it was 
concluded that effective language development relies on early intervention stimulations, employing cognitive 
methods and personalized educational programs. 

Keywords: intellectual disabilities, verbal language, early intervention, early stimulation, 
cognitive education.

 

Intervenţia timpurie şi educaţia sistematică 
pentru achiziţia şi dezvoltarea limbajului 
verbal 
În pofida faptului că la copiii cu dizabilităţi 
intelectuale limbajul se dezvoltă mai lent, 
rămânând mai puţin funcţional, în general 
el urmează aceleaşi etape ca şi la valizi, 
ceea ce ghidează obiectivele intervenţiilor 
psihopedagogice şi logopedice.  

Intervenţiile pentru stimularea şi 
dezvoltarea limbajului la copiii cu 
dizabilităţi intelectuale trebuie să se 
bazeze pe câteva principii generale, 
sintetizate în tabelul 1.  

Fără a pierde din vedere necesitatea 
integrării funcţionale a diferitelor 
componente ale sistemului limbajului 
verbal, pentru sporirea eficienţei 
intervenţiilor educative şi reeducative 
trebuie să se lucreze separat pentru 
capacitatea de discriminare auditivă şi 
pentru componentele: articulatorie, 
lexicală, morfo-sintactică, pragmatică şi 
discursivă.  

Tabelul 1. Principii de intervenţie pentru 
dezvoltarea limbajului la copiii cu 

dizabilităţi cognitive (adaptat după 
Rondal, 2001, p. 125).  

1. Principiul perspectivei dezvoltării şi 
cunoaşterii particularităţilor specifice vârstei 
2. Pricipiul componenţialităţii limbajului 
3. Principiul variabilităţii sindromice  
4. Principiul variabilităţii individuale 
5. Principiul intervenţiei timpurii  

În primul rând avem în vedere faptul că 
există perioade de vârstă sensibile pentru 
dezvoltarea articulatorie şi gramaticală. În 
al doilea rând trebuie să luăm în 
considerare faptul că alte componente ale 
limbajului (semantica, pragmatica şi 
nivelul discursiv) nu sunt supuse unei 
asemenea periodicităţi.  Aceasta nu 
înseamnă că în cazul copiilor cu 
dizabilităţi intelectuale nu trebuie 
intervenit de timpuriu şi sistematic pentru 
stimularea şi dezvoltarea componentelor 
şi funcţiilor limbajului, inclusiv până la 
vârsta adultă.  
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Sintetizând ideile susţinute de Rondal 
(2001, p.126), în cele ce urmează 
menţionăm câteva demersuri logopedice 
şi psihopedagogice de intervenţie şi 
educaţie timpurie pentru achiziţia, 
stimularea şi dezvoltarea limbajului 
verbal. 

a) Evaluarea prin teste screening, în 
primul an de viaţă, a capacităţilor auditive 
şi vizuale ale copiilor cu dizabilităţi 
intelectuale.  

b) În primii ani de viaţă ai copilului se vor 
evalua eventualele disfuncţii oro-faciale şi 
se va interveni pentru reducerea acestora 
sau pentru înlăturarea lor. 

c) Se va proceda la antrenarea 
competenţei articulatorii. Acest 
antrenament răspunde unei logici fonetice 
şi de dezvoltare, care trebuie respectate. 
Este o muncă minuţioasă, care cere multă 
răbdare şi atenţie din partea copilului şi a 
educatorului, a psihomotricianului, a 
logopedului, care vor apela la exerciţii-joc, 
în şedinţe scurte. Se va insista pe 
corectarea pronunţiei şi educarea vorbirii, 
fără a pierde din vedere dimensiunea 
semnificaţiei producţiilor verbale. Este 
important ca şi părinţii, în cunoştinţă de 
cauză, să sprijine aceste demersuri, 
realizând la domiciliu împreună cu copilul 
exerciţiile recomandate de logoped.  

d) Exersarea abilităţilor prelingvistice 
printr-o serie de exerciţii adecvate, sub 
formă de joc. Aceste exerciţii vizează: 
ameliorarea funcţionării senzoriale şi a 
capacităţilor de discriminare auditivă şi 
vizuală; stimularea gânguritului şi 
orientarea spre caracteristicile fonetice ale 
limbii materne; dezvoltarea comunicării 
verbale.  

e) În timpul primelor de 20 de luni de viaţă 
se vor pune bazele prelingvistice ale 
viitoarei dezvoltări a limbajului, pentru a 
favoriza – începând de la 12- 15 luni – 
primele achiziţii lexicale. Înainte de vârsta 
de 20 luni, la copiii cu dizabilităţi 
intelectuale moderate şi severe nu este util 
să se intervină cu un antrenament morfo-
sintactic sistematic.  

f) Atunci când copilul cu dizabilitate 
intelectuală are un repertoriu lexical de 
cincizeci de cuvinte, se va proceda la 
antrenarea producţiilor verbale de două şi 
apoi de mai multe cuvinte, iar pe această 
bază, gradual, se va antrena şi exprimarea 
gramaticală. Se va insista pe rolul 
funcţional al unor cuvinte şi pe 
semnificaţia elementelor verbale utilizate. 

g) Spre 18-20 luni se va proceda la 
antrenamentul lexical propriu-zis. Pentru 
a fi eficace, antrenamentul lingvistic 
trebuie să răspundă câtorva caracteristici: 
referinţe şi obiective clare, progresivitate, 
funcţionalitate. Totodată trebuie să se 
respecte dimensiunile cardinale ale 
organizării lexicale a limbajului: categorii 
conceptuale, ierarhii lingvistice, structuri 
semantice. 

h) Se va favoriza înţelegerea şi producerea 
diferitelor tipuri pragmatice ale frazei, 
astfel încât să se permită copilului cu  
deficienţă mintală să înţeleagă şi să 
producă ordine verbale, întrebări, expresii 
declarative, fie în modalitate afirmativă, 
fie negativă.  

i) La copiii care au dizabilitate intelectuală 
uşoară sau moderată,  în raport cu 
potenţialităţile lor verbale, se va merge 
mai departe cu antrenamentul lingvistic, 
abordându-se structuri gramaticale mai 
complexe. Printre acestea, pentru 
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utilitatea lor comunicativă, se vor exersa 
principalele forme lingvistice de 
subordonare (de exemplu, propoziţii 
subordonate circumstanţiale de cauză şi 
de timp). Aceste tipuri de enunţuri 
gramaticale permit o exprimare mai 
rafinată a unei serii de nuanţe semantice. 

j) Un alt obiectiv al educaţiei lingvistice 
rezidă în dezvoltarea capacităţii de 
organizare a discursului verbal, în special 
a naraţiunilor realizate de copiii şi  de 
tinerii cu dizabilităţi intelectuale. Se va 
insista pe coeziunea discursivă, atât de 
necesară în situaţiile de comunicare 
socială. Se vor utiliza diferite metode şi  
tehnici pedagogice: jocul de rol, activităţi 
încadrate în diferite situaţii sociale etc. 
Deci, copiii şi tinerii cu dizabilităţi 
intelectuale vor fi antrenaţi pentru 
comunicarea verbală în diverse contexte 
sociale.  

Aceste principii, obiective şi cerinţe 
psihopedagogice au fost confirmate şi de 
alţi cercetători, precum Nader-Grosbois 
(2006), care demonstrează utilitatea şi 
eficienţa unei educaţii timpurii 
psihomotorii, cognitive, lingvistice şi 
comunicative începând din primele luni 
de viaţă ale copilului.  

Caracteristici ale limbajului verbal şi ale 
subfuncţionării cognitive la copiii cu 
sindrom Down şi cu sindrom Williams 
La copiii cu sindrom Down se constată  o 
întârziere de aproximativ un an în apariţia 
primelor cuvinte, care nu survin înainte de 
20 – 24 de luni. Producţiile verbale cu 
semnificaţie reprezintă  circa 13 %  din 
producţiile verbale ale unui copil normal 
de 14 luni, şi numai 2 % la copilul cu 
trisomie 21 vârsta de 21 de luni (Miller, 
1987).  

Dezvoltarea vocabularului este mult mai 
lentă  datorită dificultăţilor pe care copiii 
cu sindrom Down le au în a sesiza relaţiile 
dintre cuvinte şi referenţii lor, aceasta 
fiind, de fapt, o caracteristică a tuturor 
copiilor cu deficienţe mintale. La unii copii 
cu sindrom Down funcţionalitatea 
limbajului oral rămâne deficitară, căci 
unele sunete nu pot fi emise corect de 
aceşti copii, chiar şi în condiţiile unei 
terapii logopedice personalizate (Preda, 
2004).  

Rondal (2001) arată că în privinţa vorbirii, 
la copiii cu sindrom Down există 
dificultăţi specifice în 
organizarea/reglarea activităţii 
respiratorii,  necesară pentru producerea 
sunetelor şi a discursului verbal. Acestea 
sunt o consecinţă a hipotoniei muşchilor 
care controlează funcţia respiratorie. De 
asemenea, se constată particularităţi ale 
vocii, caracterizată printr-un timbru 
monoton, uneori gutural. Dar menţionăm 
faptul că există o mare variabilitate a 
acestor caracteristici, de la un copil la 
altul. Capacităţile auditive adesea 
inferioare normei (anumite pierderi de 
auz mergând de la 40% până la 70%) pot 
să contribuie la apariţia dificultăţilor în 
achiziţia limbajului verbal. Aceasta 
implică o evaluare psihopedagogică 
timpurie care să ducă la intervenţii 
terapeutice individualizate eficiente.  

Dificultăţile articulatorii sunt foarte 
frecvente şi vizează circa 75 % dintre copiii 
cu sindrom Down. Tulburările de 
pronunţie se întâlnesc mai ales  la 
consoane şi în primul rând la consoanele 
constrictive (f, v, j, s, z, l, r) care apar mai 
târziu şi în condiţiile dezvoltării normale. 
Frecvenţa simptomelor bâlbâielii este şi ea 
importantă, întâlnindu-se la circa 30-45 % 
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din cazurile de trisomie 21. Dezvoltarea 
fonologică a copiilor cu trisomie 21 este 
întârziată şi incompletă, dar în esenţă 
această dezvoltare este de acelaşi tip cu 
cea a copiilor normali (Smith,  Oller, 1981).  

În evaluarea dezvoltării lexicului, dacă se 
compară copiii normali cu cei cu trisomie 
21, luând în considerare o variabilă 
importantă, respectiv vârsta mintală egală, 
se constată că achiziţiile pe plan lexical 
sunt aproape identice. Structura 
semantică de bază este sensibil 
echivalentă la cele două categorii de copii 
la nivelul dezvoltării lingvistice, estimată 
pe baza lungimii medii a producţiilor 
verbale (LMPV), dar dezvoltarea este mai 
lentă. Evaluarea înţelegerii limbajului 
pune în evidenţă dificultăţi la  toate 
formele gramaticale complexe, astfel încât 
se constată utilizarea unui limbaj mai 
simplu pe plan sintactic. De asemenea, s-
au constatat dificultăţi în categorizarea 
conceptuală şi în codajul simbolic al 
informaţiei perceptive, aceste disfuncţii 
evidenţiindu-se în strategiile neadecvate 
pe care copilul le pune în lucru pentru a da 
un răspuns corect (Nader-Grosbois, 2006; 
Hathazi, Roşan (2015).  

La copiii cu sindrom Williams, care 
prezintă o dizabilitate intelectuală uşoară 
sau moderată, s-a evidenţiat faptul că au 
competenţe surprinzătoare pe plan 
lingvistic, în raport cu ceea ce ne-am putea 
aştepta ţinând sema de dizabilitatea 
intelectuală.  

Astfel, abiltăţile gramaticale morfologice  
(utilizarea cuvintelor auxiliare şi a 
pronumelor) şi sintaxice (fraze la diateza 
pasivă) nu le pun probleme deosebite 
copiilor cu sindrom Williams, spre 
deosebire de copiii cu sindrom Down. 
Aceşti copii utilizează corect indicii 

paralingvistici ai discursului verbal 
(mimică, intonaţie) pentru a menţine 
interesul interlocutorului.  

Unii autori se întreabă dacă într-adevăr 
formulările lingvistice relativ complexe ale 
acestor copii corespund unei competenţe 
verbale reale sau dacă ele nu cumva 
evidenţiază mai mult o repetiţie automată 
a cuvintelor sau a frazelor pe care, de fapt,  
nu le înţeleg întotdeauna. 

Mai mulţi cercetători (Thibaut, Rondal,  
Kaens,1995)  atrag atenţia asupra 
caracterului eterogen al grupului de copii 
cu sindrom Down şi cu sindrom Williams, 
a heterocroniei manifestate în dezvoltarea 
acestor copii, precum şi a mediului lor 
lingvistic familial. S-a constatat că  
mamele copiilor cu sindrom Down 
utilizează în convorbirile cu aceştia un 
limbaj simplu, mai puţin complex din 
punct de vedere semantic şi sintaxic, decât 
cel utilizat de mamele copiilor valizi.  

Limbajul utilizat de mamele cu copii care 
au sindromul Down sau sindromul 
Williams este centrat predominant pe un 
control verbal direct al copilului, utilizând 
frecvent imperativele. În schimburile 
verbale cu aceşti copii, mamele dau foarte 
rar ocazia copilului de a avea iniţiativa în 
convorbiri. Preocupate de ideea adaptării 
limbajului lor la nivelul de dezvoltare al 
copilului şi încercând să normalizeze 
relaţia verbală cu acesta, mamele introduc 
diferite comentarii şi  răspunsuri, 
neglijând dorinţa copiilor de a iniţia ei 
convorbirile (Rondal, 2001; Nader-
Grosbois, 2006). Desigur,  aceste 
constatări  trebuie privite sub unghi 
statistic, deoarece nu pot fi generalizate.   



RRTTLC 2022 
 

 
24 

Aplicaţii ale programelor educative 
personalizate în intervenţia timpurie pentru 
dezvoltarea limbajului 
Datele referitoare la copiii cu dizabilităţi 
intelectuale în privinţa implicării în 
activităţile de învăţare, pentru atingerea 
obiectivelor instructiv-educative şi 
corective, subliniază necesitatea 
învăţământului diferenţiat, pornind de la 
un curriculum adaptat şi individualizat, 
reflectat în programele personalizate. 
Programele de intervenţie timpurie sunt 
concepute pe baza teoriilor actuale 
referitoare la plasticitatea cerebrală şi la 
interacţiunile înnăscut - dobândit (Roşan, 
Bălaş Baconschi, 2015, p. 118). Prin  
demersurile psihopedagogice se 
urmăreşte activizarea autenticului 
potenţial psihic al fiecărui copil şi 
dezvoltarea motivaţiei  (Paour,1991). 

Pe baza evaluărilor psihologice şi 
psihopedagogice, se vor aplica Programe 
Educative Personalizate (PEP), adaptate 
nevoilor şi potenţialităţilor reale ale 
fiecărui copil, utilizânu-se Programa 
activităţilor de educaţie senzorială şi 
cognitivă, elaborată sub egida 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Tineretului (2008), ca suport metodic,  aşa 

cum rezultă din  tabelele prezentate mai 
jos. 

Tabelul 2.  Obiective destinate dezvoltării 
limbajului receptiv şi expresiv 

Obiective 
cadru 

Obiective operaţionale 
 şi exerciţii-joc adiacente 

Limbaj 
receptiv: 
învăţarea 
instrucţiunilor 
simple 

-stai jos, ridică-te, 
-arată: masa uşa,etc 
-pune telefonul, cana,etc 
-deschide uşa, cartea, 
dulapul, cutia; 
-prinde/adu creionul ;  
-adună jucăriile 
-dă mâncare păpuşii. 

Limbaj 
expresiv 

-emitere de onomatopee, 
jocuri de emitere verbală 
spontană sau pe bază de 
imitaţie; 
- pronunţarea de silabe; 
- pronunţarea  unor  
cuvinte; 
-denumirea unor  obiecte 
uzuale, prin cuvinte mono- 
sau bisilabice etc. 
- despărţirea cuvintelor în 
silabe; 
- răspuns la întrebări; 
- completarea unor 
propoziţii; 
- alcătuirea de propoziţii cu 
cuvinte date;  
-  povestiri după imagini. 

Tabelul 3. Exerciţii  şi  jocuri destinate dezvoltării limbajului verbal 
 Denumirea exerciţiului /jocului/ : solicitarea 

adresată copilului. 
Materiale necesare 

1 Alege şi denumeşte 
Aşează la fel (ordinea de prezentare) 
Spune ce lipseşte 
Spune ce am adăugat la seria de jucării 

Seturi de obiecte(jucării)în număr variabil 3-8 
sau imagini; 
Paravan(carton,cutie,pânză); 
Jucării de adăugat. 

2 Potriveşte: 
 -asociere logică 
-animale, plante, legume, fructe 
-animal-hrană, animal-adăpost 
-ordinea obiectelor la îmbrăcat 
-evenimente specifice       anotimpului…. 

Obiecte care pot fi grupate după anumite 
criterii: 
jucării: pieptene, oglindă; 
lingură, furculiţă, farfurie; 
creion, caiet,  hârtie; 
mănuşi, fular; pat, pernă ; 
 săpun, prosop ; 
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capac, oală etc 

3 Grupează /Aşează la locul potrivit / 
Completează seria /Ce se potriveşte lângă…/ 
Cum se numesc toate împreună? 
Spune mai departe: completare serii. 

Obiecte/imagini reprezentând 
animale, vesela păpuşii, mobilier, legume, 
fructe, păsări, flori, mijloace de transport,etc. 

4 Caută ce NU se potriveşte pentru gruparea 
formată 

Obiecte /jucării dintr-o categorie;elementul 
neadecvat categoriei; 
Variantă cu imagini; 
Variantă cu cuvinte. 

5 Formează perechi din jucăriile care sunt la fel. 
Caută ce nu este la fel şi spune de ce. 
Caută obiectele care seamănă. 

Obiecte/jucării/imagini perechi sau identice; 
alte elemente care să facă alegerea mai dificilă 
prin asemănare; 

6 Spune la ce folosesc:creionul, lingura, dulapul, 
masa, mărul, pâinea, acul, foarfeca, săpunul, 
prosopul, oala, polonicul, pixul, hârtia, aţa, 
lipiciul, îngheţata, masa, fotoliul, patul, ciorapii 
etc. 

In funcţie de nivelul grupei: obiecte, imagini 
sau lista de cuvinte. 

7
. 

Spune de ce am nevoie dacă vreau să: calc, cos, 
mănânc, mă spăl, mă îmbrac, colorez, ascult 
muzică, plec în excursie etc. 
Ce obiecte folosim /ce NU folosim : în bucătărie, 
baie, grădină,dormitor; 
Spune cine şi ce face -MESERII; 
Propoziţii după imagini. 

Imagini cu acţiuni /obiecte/jucării; 
 Imagini/jucării-unelte; 
Liste de cuvinte cu serii de două-trei + 
cuvântul nepotrivit (intercalat,prezentat in 
poziţii diferite). 
Joc puzzle cu meserii. 

8
. 

Să spunem ceva despre:  masă, balon, uşă, casă, 
scară,  pantof (alcătuire de propoziţii cu însuşiri, 
aspect, materialul din care este confecţionat, 
utilitate); 
Completează propoziţia…..Asociere logică.  

După caz : obiecte, imagini, liste de cuvinte. 

9
. 

Ghici la ce m-am gândit: se spune doar 
începutul cuvântului, prima silabă sau sunetul 
iniţial. 
Repetă corect: serii de 3-5 cuvinte, propoziţii 
simple, apoi dezvoltate. 

Jucării/ imagini,la început să fie diferite 
silabele de început, apoi mai multe obiecte ale 
căror silabe iniţiale să coincidă. 

Intervenţiile psihopedagogice şi 
logopedice vizează creşterea frecvenţei 
vocalizărilor sociale, accentuarea învăţării 
abilităţilor de comunicare, a 
componentelor  lexicale şi sintactice ale 
comportamentului verbal, atrăgând 

atenţia copilului asupra relaţiilor dintre 
persoane, a raporturilor între persoane şi 
obiectele din mediul înconjurător, 
stimulând şi antrenând copilul pentru a 
produce diferite  combinaţii de cuvinte, în 
propoziţii şi fraze mai întâi simple, apoi 
din ce în ce mai complícate (Tabelul IV). 
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Tabelul 4. - Obiective  vizând dezvoltarea abilităţilor verbale în comunicare 
Obiective Abilităţi verbale Data Observaţii 

Interacţiuni 
verbale  

Elevul se exprimă adecvat, comprehensibil şi 
răspunde prin fraze scurte şi expresii simple 
la întrebările puse  

  

Respectarea 
regulior de 
comunicare 
convenite 

- Copilul respectă ordinea de luare a 
cuvântului, îi ascultă atent pe alţii şi ţine 
seama de ideile sau propunerile lor.  
- Ia cuvântul şi reacţionează la incitaţiile 
interlocutorilor şi respectă regulile de 
politeţe (nu îi întrerupe pe alţii) 

  

Respectarea formei 
de comunicare prin 
activarea 
cunoştinţelor 
lexicale, 
gramaticale şi 
fonologice 

Pentru a se exprima liber, copilul utilizează 
un repertoriu elementar de cuvinte, expresii, 
structuri sintactice şi formulări memorate. 

  

În cazul copiilor cu dizabilităţi 
intelectuale, intervenţiile educative 
pentru dezvoltarea limbajului verbal 
trebuie desfăşurate prin munca în echipă 
multidisciplinară (psiholog, profesor 
psihopedagog, logoped, psihomotrician), 
care  vizează zona proximei dezvoltări a 
copilului, ţinând seama de coeficientul de 
educabilitate şi nu doar de IQ obţinut cu 
testele clasice de inteligenţă.  

Părinţii vor prelungi la domiciliu şi vor 
amplifica antrenamentul verbal realizat de 
logopezi şi de psihopedagogi.  

În activităţile corective şi formative, 
pentru dezvoltatrea limbajului verbal 
trebuie să se ţină seama de diferenţele 
individuale care există în cadrul diferitelor 
sindroame şi la copiii cu acelaşi nivel 
scăzut al inteligenţei. 
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