
ZIUA EUROPEANĂ A LOGOPEDIEI - SIBIU 

Sesiune interjudețeană de comunicări științifice  

 “Repere teoretice și exemple de bune practici în domeniul terapiei tulburărilor de limbaj” 

 

Programul zilei - 2.03.2018 
 

Primirea oaspeților – ora 9.30.00 – 10.00 

PARTEA I – cuvântul invitaților de onoare: ora 10.00 – 11.00  

 Cuvânt de întâmpinare oaspeţi – dir. CJRAE Sibiu, prof. dr. Valeria Purcia 

 Cuvânt la deschiderea sesiunii: invitaţi din partea I.S.J.  Sibiu, C. J. Sibiu, C.C.D. 

Sibiu 

 “Tulburările organice în disfagie” – Neașu Radu Ioan, medic specialist chirurgie 

orală și maxilo-facială, Spitalul Militar de Urgență „ Dr. Alexandru Augustin” Sibiu  

 „Problemele disfagiei și reabilitarea neuro-musculară” – Barna Adrian Teodor, 

medic specialist în tehnici osteopate, Cabinet de Medicină Complementară Sibiu  

PAUZĂ DE CAFEA – ora 11.00 – 11.30 

PARTEA a II-a – prezentare lucrări – dezbateri: ora 11.30 – 13.30 – moderator prof. log. 
Mirela Șerban 

1. “Testarea audiometrică a copiilor hipoacuzici cu vârsta cuprinsă între 0 – 3 ani”, prof. 
psihopedagog Anamaria Bologa, cabinet audiologic, CSEI nr.2 Sibiu; 
 

2. „Terapia limbajului la copilul hipoacuzic în contextual incluziunii în învățământul de masă” 
– prof. logoped Bianca Simona Roșca, CJRAE Târgu-Mureș; 

 
3. „Diagnosticul diferențial între TSA și Disfazie” – prof. logoped Ramona Lupu, CJRAE Cluj-

Napoca, conf. univ.dr. Viorel Lupu, Universitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu” Cluj-
Napoca;  

 
4. „Să vezi dislexia într-un mod diferit” - prof. logoped Emanuela Vass, CJRAE Sibiu; 

 
5. „Dezvoltarea fluenței citirii la școlarii mici diagnosticați cu dificultăți de învățare” – prof. 

logoped Ioana Matei, CJRAE Cluj-Napoca;   
  

6. “Metode alternative folosite în terapia logopedică”, prof. logoped  Marcela Pop, CJRAE 
Târgu-Mureș; 

 
7. “Contribuția jocurilor la formarea competențelor de comunicare la preșcolari  - Studiu de 

caz” -  prof. logoped Raluca Vesa, CJRAE Sibiu; 
 

8. “Dezvoltarea limbajului prin povești, poezie și mișcare”, prof logoped Ramona Kovacs, 
CJRAE Târgu-Mureș; 

 
9. „Proiectul LOGOPEDIA” – prof. psihopedagog Cornelia Posa, prof. psihopedagog Adriana 

Conea, CSEI nr.2, Sibiu; 
 

10. Soft educațional „O sută de sunete”, prof. psihopedagog  Adriana Conea, CSEI nr.2, Sibiu; 
 

11. “Școala tuturor – logoped, copil, familie” - prof. logoped  Luciana Popa, CJRAE Sibiu 
 

PARTEA a III-a – încheierea lucrărilor, concluzii, înmânarea diplomelor de participare: ora 

13.30 – 14.00 


