
 

De ce ai nevoie de logoped? 

       „Rică nu ştie să zică…” Îţi sună cunoscut? Iată cum îţi poţi da seama dacă cel mic 

doar se alintă sau are nevoie de logoped! 

        Poţi merge cu copilul la logoped atunci când observi că are dificultăţi de vorbire, de 

pronunţie sau că omite anumite sunete sau silabe, dar şi atunci când micuţului îi este greu 

să-şi exprime ideile, gândurile şi emoţiile. 

       Dupa 4 ani, pronunțarea greșită a unor sunete nu mai este considerată normală.Cu cât 

tratamentul logopedic se desfașoară mai de timpuriu și într-o strînsă colaborare cu 

părinții copilului, cu atît este mai eficient. În funcție de tulburare, vârsta de 3-4 ani este 

considerată ca fiind cea mai indicată pentru realizarea tratamentului logopedic. 

Nu forțați copiii! O importanță deosebită o are atitudinea părinților față de copil, modul 

în care acesta se ocupa de dezvoltarea limbajului. Limbajul simplu și cît mai clar al 

adulților contribuie în cea mai mare măsură la înlaturarea defectelor, posibil trecătoare 

ale pronunției, determinate de vârsta, adică de insuficienta maturizare funcțională a 

aparatului fonoarticulator. 

       Este cu totul greșit ca persoanele din anturajul copilului să imite modul de exprimare 

infantil deoarece în acest fel se consolideaza greșelile de pronunțare. Este dăunator să se 

încerce obținerea unor performanțe verbale care depașesc capacitățile copilului. Părinții 

care forțează copilul să rostească prea de timpuriu consoanele complexe sau grupurile 

consonantice, înainte de a avea dezvoltată abilitatea motrică necesară, nu obțin decât 

sunete cu totul deformate. 

        O altă greșeală se referă la insuficienta stimulare a copilului sub aspectul 

comunicării verbale. Mulți părinți își lasă copilul singur mult timp, fiind mulțumiți că nu 

sunt deranjați de către acesta. Mamele în mod deosebit trebuie să vorbească bebelușului 

în timpul activităților cotidiene ca și cum acesta ar fi un partener activ al comunicării. 

Numai în acest fel copilul va asimila sistemul fonolingvistic matern, va ajunge la 

competența lingvistică, adică va înțelege vorbirea celor din jurul său, iar mai târziu după 

vârsta de 1,5-2 ani va reuși să exprime el însuși nevoile și dorințele sale. 

        De asemenea, o altă cauză a declanșării tulburărilor de vorbire o constituie 

bilingvismul. Părinții trebuie să știe că introducerea unei alte limbi este bine să se facă 

numai după ce copilul stăpînește limba maternă, deși acum sunt la modă creșele și 

grădinițele cu predare în diverse limbi străine. De fapt, cei mai importanți îndrumatori 

dar și observatori ai dezvoltării copilului sunt părinții. Ei trebuie să cunoască 

comportamentele tipice pentru fiecare vârstă, dar și semnalele care arată că ceva nu e în 

regulă. 

 


