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Deglutiția și tulburările de limbaj” 
 

La „Sesiune interjudețeană de comunicări ştiinţifice – Deglutiția și tulburările de limbaj” 

din 3.03.2017,  au participat aproximativ  165 - 170 de persoane, majoritatea profesori logopezi 

dar și numeroși consilieri școlari, profesori psihopedagogi de la CSEI-uri, profesori de sprijin și 

alte cadre didactice interesate din Sibiu, Cluj-Napoca, Târgu-Mureș, Alba-Iulia, Argeș, Brașov, 

București. 

Am avut onoarea ca lucrările să fie deschise de domnul Inspector General prof. Dr. 

Firu Ștefan, alături de Vicepreședintele Consiliului Județean Wiegang Fleischer.  Ei au 

subliniat importanța desfășurării unor astfel de acțiuni în rândul cadrelor didactice care se 

preocupă  de ameliorarea - corectarea  tulburărilor de limbaj la copiii preșcolari și de ciclu 

primar. Integrarea școlară și socială  a copiilor ce manifestă dificultăți de învățare, care au 

ritmuri mai lente în operaționalizarea deprinderilor formate în școală este un deziderat al noilor 

politici educaționale din zilele noastre. 

Doamna Inspector prof. Delia Soicescu şi doamna director CJRAE  prof. Valeria 

Purcia au salutat  preocupările pentru cunoașterea și explicarea cauzelor ce determină anumite 

tulburări în planul comunicării orale, și nu în ultimul rând, în plan cognitiv și afectiv, precum și 

disponibilitate specialiștilor în etalarea unor  modalități de abordare corectiv-recuperatorie a 

tulburărilor de limbaj datorate problemelor de deglutiție. 

Deoarece tematica abordată a avut  la bază cunoștințe cu substrat medical, am avut ca 

invitați pe doamna doctor Henzel Paula Sorina, medic primar neurologie pediatrică de la 

Spitalul de Psihiatrie “Gheorghe Preda”Sibiu  precum și pe domnul doctor Barna Adrian 

Teodor, medic primar, specialist în tehnici osteopate, Cabinet de Medicină Complementară 

Sibiu. Ei au vorbit despre tulburările de deglutiție din perspectivele specializărilor personale, 

neurologică și osteopată, au dezvoltat tema aflată în dezbatere descriind modalități terapeutice 

posibile pentru ameliorarea tulburărilor de limbaj la copii/ adolescenții cu probleme de deglutiție. 

 Un invitat surpriză din Germania, doamna Rose Piringer, diplomat logopeadin-

Schulleitung de la Medizinische Akademie Neürnberg ne-a împărtășit informații despre 

instituția pe care o reprezintă. Ne-a vorbit despre dotarea cabinetelor logopedice de acolo și 

modalitățile de practică oferite  studenților ce doresc să devină logopezi.. 

Lucrările  din partea a doua a programului au fost structurate pe elemente teoretice și 

aspecte practice. Doamne profesor logoped de la CJRAE Târgu-Mureș, Cluj-Napoca și Sibiu au 

prezentat aspecte variate ale temei propuse precum și studii de caz edificatoare pentru metodele 

și tehnicile terapeutice ce oferă  rezultate pozitive în cazul tulburărilor asociate deglutiției. 

În cadrul sesiunii de comunicări s-au realizat dezbateri deschise, schimburi de informații, 

exemplificări ale bunelor practici în domeniul de referință, acțiunea fiind evaluată pozitiv de cei 

prezenți. Organizatorii și-au propus ca prezentărilor făcute în cadrul Sesiunii să fie diseminate 

participanților prin e-mail, conform datelor de contact lăsate la înscriere. 

 

 

Coordonator C.L.J. Sibiu, prof log. Șerban Mirela 

- Moderator - „Sesiunea interjudețeană de comunicări științifice – 
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