
ÎNTÂRZIEREA ÎN DEZVOLTAREA LIMBAJULUI

Decalajul înregistrat de un copil între

nivelul achiziţiei limbajului expresiv şi receptiv

în raport cu media categoriei de vârstă din care

face parte, poartă numele de retard de limbaj sau

întârziere în dezvoltarea limbajului. Cu toate că

acest decalaj poate fi uneori uşor identificat de

către familia copilului sau cadrele didactice,

acest diagnostic de retard verbal trebuie să fie

stabilit de către un specialist în domeniu.

Aspectele esenţiale în identificarea retardului verbal implică atât dificultăţile cu care

se confruntă copilul în ceea ce priveşte înţelegerea sensului mesajelor interlocutorilor, în

special când vine vorba de sarcini complexe (retardul de limbaj receptiv), cât şi dificultăţile

experimentate de către copil în emiterea mesajelor verbale (retardul de limbaj expresiv).

Retardul de limbaj expresiv este o formă mai des întâlnită şi se caracterizează prin:

mari dificultăţi de pronunţie a unui număr semnificativ de sunete; tulburări de pronunţie la

nivelul cuvintelor polisilabice, şi la nivelul propoziţiilor; vocabular foarte sărac; comunicare

preponderent nonverbală; dificultăți de coordonare, planificare și secvențiere a mișcărilor

componentelor aparatului fonoarticulator (echilibrul inspir-expir, buze, limbă, maxilar);

dificultăți majore de construire, de organizare logico-gramaticală a propoziției și de susținere

a unei conversații.

Dacă retardul verbal apare în condiţiile unui nivel de dezvoltare intelectuală normală

atunci recuperarea poate fi una completă, în cadrul şedintelor de terapie logopedică, şi cu

implicarea activă a părinţilor. Însă, retardul verbal poate apărea şi ca o tulburare asociată

ADHD-ului, tulburărilor din spectrul autist, deficitului intelectual sau de auz, mutismului

psihogen, situaţie în care logopedul va elabora un plan de intervenţie care să ţină cont de

aceste particularităţi psihodiagnostice.

Intervenţia logopedică poate fi iniţiată în cazul retardului verbal începând cu vârsta de

3 ani, şi trebuie să fie una susţinută, astfel încât decalajul să fie cât mai mult redus până la



vârsta debutului şcolar. Terapia logopedică se desfăşoară în mod ludic, atractiv şi adaptat

nivelului de dezvoltare a copilului, cu implicarea părinţilor în consolidarea achiziţiilor

verbale rezultate în urma terapiei.

Primele şedinţe de logopedie sunt destinate acomodării copilului cu specialistul, apoi

se trece uşor prin exerciţii de miogimnastică, exerciţii de respiraţie, de emitere a sunetelor în

ordinea în care ele sunt achiziţionate în mod natural de către copil, apoi după parcurgerea

acestor etape se trece la însuşirea cuvintelor mono şi polisilabile din diverse domenii cum ar

fi mobilier, jucării, culori, forme, mâncare, etc. Se intenţionează, de-asemenea, să se facă

tranziţia de la propoziţiile simple la cele dezvoltate înspre finalul terapiei.

Procesul de recuperare poate fi lent, mai ales în prima parte a terapiei, motiv pentru

care părinţii au nevoie de răbdare şi determinare în procesul de recuperare al copiilor. Pentru

a-şi sprijini în mod eficient şi adecvat copii în cadrul procesului terapeutic, părinţii pot să le

citească poveşti zilnic; să comunice cât mai mult cu ei; să îi implice în activităţi casnice,

ludice, educative; să se joace cât mai multe jocuri educative (LEGO, puzzle, încastrate cu

animale, etc); să îi învețe diferite onomatopee, să limiteze timpul petrecut de copil la televizor,

pe tabletă sau telefon.
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