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Cuvânt înainte 
 

 

Comunicarea verbală este abordată din perspectiva integrării limbajului în modelul de 

funcţionare a sistemului psihic uman, cu rol  deosebit în evoluţia copilului în procesul 

şcolarizării iniţiale, cu consecinţele ulterioare în întreaga existenţă a individului.   

 Logopedia, este o ştiinţă psihopedagogică, dar abordează problematica generală pornind 

de la datele acumulate de la toate ştiinţele şi domeniile apropiate, de aceea autorul acestei lucrări, 

pleacă de la modalităţi diagnostice ale diferitelor ştiinţe conexe: psihologie, psihologie medicală, 

psihopatologie, psihofiziologie şi neuropsihologie, psiholingvistică, etc. alcătuind în final o fişă 

logopedică complexă.  Autorul, prof. logoped Mirela Şerban ne convinge, pe bună dreptate, că 

numai astfel, cunoscând complexitatea actului vorbirii, se poate aborda un proiect de terapie 

logopedică eficientă, bazată pe date solide, ştiinţific clasificate 

 .În lucrarea de faţă autorul nu îşi propune o tratare exhaustivă a teoriilor şi metodologiilor 

logopediei, ci abordează problematica primordială a activităţii logopedice - aceea de a stabili de 

la început examinarea complexă a stării copilului raportată la cerinţa aplicării celor mai eficiente 

metode de prevenţie şi corectare a eventualelor tulburări de limgaj. 

 Sistematizarea datelor şi concentrarea lor în această lucrare, conduce la elaborarea unui 

ghid practic, necesar oricărui logoped în vederea unor modalităţi obiective şi de succes în 

aplicarea acţiunii logopedice. 

 Lucrarea elaborată în cadrul CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ 

EDUCAȚIONALĂ SIBIU, DEPARTAMENTUL  -  CENTRUL LOGOPEDIC JUDETEAN 

SIBIU,  de către prof. logoped Mirela Şerban, nu se adresează numai profesorilor logopezi, ci 

poate constitui un domeniu de interes şi pentru cadrele didactice din învăţământul preşcolar şi 

şcolar din ţară,  al părinţilor, al  tuturor persoanelor ce se implică în cunoaşterea şi abordarea 

acestei problematici importante a devenirii copiilor, a tinerilor sau a oricărei perioade din viaţa 

unor persoane care, din motive independente de voinţă (accidente fizice, accidente cerebrale, 

emoţionale sau de orice natură) ajung în postura nedorită de a-şi pierde capacităţile de utilizare 

firească a limbajului. 

 

 

Conf. univ. dr. Sever Purcia 

                                                                                             

                                                                                                Sibiu, 17 februarie 2017 
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I. FIŞA DE EXAMINARE LOGOPEDICĂ COMPLEXĂ   

(comisia profesorilor logopezi  - CJRAE SIBIU) 

 

 

Prof. logoped: .....................................; CLI nr. .............; 

Adresa cabinetului; Instituția școlarăz. ...................................... 

 

AN ȘCOLAR:     

 

DATE PERSONALE 

Numele şi prenumele logopatului......................................................................................... 

Data naşterii................Domiciliul...................................................Telefon.......................... 

Unitatea şcolară........................Clasa....................Învăţător/Educator................................... 

 

DATE FAMILIALE 

Numele şi prenumele tatălui.....................profesia/locul de muncă...................................... 

Numele şi prenumele mamei.....................profesia/locul de muncă..................................... 

Structura familiei........................................................................................................ 

Relaţia dintre părinţi.................................................................................................. 

 

ANAMNEZA 

Naşterea.....................................malformaţii..................................boli ale copilăriei .......... 

................................................................................................................................................ 

Motricitatea - şade  6l. 7l. 8l. 9l. 10l. 

  - merge 10l. 12 l.     14l. 16l. 18l. 

 

Deprinderi igienico-sanitare 

- controlul defecţiei   4l. 6l. 8l. 10l. 12l.     ___ ani 

 - controlul micţiunii diurne  8l. 10l.      12l. 14l. 16l.     ___ ani - 

controlul micţiunii nocturne   14l. 16l.      18l. 20l. 22l.     ___ ani 

 

Date asupra auzului şi limbajului  
Evoluţia vorbirii    

- gângurit    2 3  4  

 - lalaţiunea    4 6  8 10 12  

 - primul cuvânt   8 10 12 14 16      ___ ani 

 - prima propoziţie   14 16 18 20      22      ___ ani 

 

Limba maternă...................................................................................................................... 

Înţelegerea vorbirii celor din jur........................................................................................... 

 

EXAMENUL SOMATIC ȘI FUNCȚIONAL 

1.conformaţia corpului, capului (mare, mic, rahitic, etc.)................................................. 

2.cavitate toracică (îngustă, turtită, carenţată)................................................................. 

3.membre (rahirice, deformate, paretice)........................................................................ 

4.cavitatea bucală: ........................................................................................................... 

5.palat (înalt, îngust, turtit şi plat, despicat, scurt).............................................................. 

6.văl palatin (paretic, scurt, deformat, lipsă)................................................................... 

7.limba (hipoglosie, macroglosie, fren prins sau scurt)...................................................... 

8.buze (despicate, groase, scurte, căzute, subţiri, buză de iepure, etc.)........................... 
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9.maxilare (prognatic, progenic, muşcătură deschisă).......................................................... 

10.dantura (diastemă, în afara arcului dentar, mărunţi, laţi)............................................ 

11.sistem nazal (vegetaţii adenoide, guturai cronic, deviaţie de sept)............................. 

 

MOTRICITATREA 

1.Mersul (nesigur, leneş, legănat, pe vârfuri)................................................................... 

2.Coordonarea generală a mişcărilor (dizabilitate motorie, pareze, tulburări de tonus muscular, 

spasme, hiperkinezii, ticuri)............................................................................ 

3. Motricitate mimico – facială........................................................................................ 

4.Motricitate linguală..................................................................................................... 

5.Motricitate labială..................................................................................................... 

6. Motricitate văl palatin.................................................................................................... 

7.Ritm acustico – motor.................................................................................................. 

 

RESPIRAȚIA 

1.Tipul de respiraţie (diafragmică, costal superior combinată)............................................. 

2.Intensitate expiraţiei pulmonare (normală, superficială, spastică)................................ 

3.Ritm respirator............................................................................................................ 

 

FUNCȚIA AUDITIVĂ 

1. Acuitatea auditivă (normală, hipoacuzie, surditate).................................................... 

2. Atenţia auditivă....................................................................................................... 

3. Memoria auditiv – verbală......................................................................................... 

4. Capacitatea de diferenţiere fonematică..................................................................... 

5. Capacitate de analiză şi sinteză fonematică............................................................... 

6. Auzul fonematic................................................................................................... 

 

FUNCȚIA FONATORIE 

1. Durata, intensitatea, calitatea vocii (răguşită, fonastenică, distonică, normală) 

................................................................................................................................................ 

 

LIMBAJUL  ORAL 

1.Reproducerea fonemelor pe bază de auz.......................................................................... 

2.Reproducerea fonemelor pe bază de citire...................................................................... 

3.Modificări fonetice de tip dislalic: 

1. omisiuni de sunete.............................................................................................. 

2. deformări de sunete.................................................................................................. 

3. înlocuiri de sunete.................................................................................................... 

4. inversiuni de sunete............................................................................................... 

5. estomparea terminaţiei cuvintelor............................................................................ 

 

RITMUL ȘI FLUENȚA VORBIRII 

1.Ritmul vorbirii (normal, bradilalic, tahilalic).................................................................... 

2.Poticniri: la sunete........................silabe.................................cuvinte................................ 

3.Repetări: de sunete..........................silabe..............................cuvinte................................ 

4.Spasme articulatorii............................................................................................................ 

5.Fluenţa vorbirii.................................................................................................................. 

6. Mişcări concomitente (mâini, picioare, balansarea corpului)........................................... 
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SCRIEREA ȘI CITIREA 

1. Scrierea..................................................................................................................... 

- Copiere (grafia)................................................................................................................ 

- Dictare (cuvinte, cifre, propoziţii)............................................................................ 

- Disgrafii........................................................................................................................... 

- Disortografii..................................................................................................................... 

 

2.Citirea (ritmul, accentul, intonaţia).......................................................................... 

- raportul fonem - grafem........................................................................................... 

- citirea pe silabe sau litere........................................................................................ 

- ritmul citirii.............................................................................................................. 

3. Structura logico – gramaticală (înţelegerea cuvintelor: denumiri, acţiuni, însuşiri de relaţie, 

formularea şi înţelegerea propoziţiilor, vocabularul) 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

 

Examinări medicale recomandate........................................................ 

Exameninare psihopedagogică: 

(intelect; memorie; percepţia şi memoria vizuală, atenţie; afectivitate,  comportament) 

.................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

 

CAUZELE ȘI DIAGNOSTICUL LOGOPEDIC 

- Cauze (presupuse, confirmate)........................................................................................ 

- Diagnostic final................................................................................................................ 

- Prognostic........................................................................................................................ 

           

                                                                                                                  Profesor logoped, 

        ................................................ 

         (semnătura) 
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II. EXAMEN SOMATIC ŞI FUNCŢIONAL 

    
 EXAMINAREA CORPULUI 

Criterii  urmărite Aspect ;Modalităţi de realizare a mişcărilor Observaţii  

1 Conformaţia  corpului mare, mic, dis/ proporţionat, gras, slab, etc. 

 

 

2. Conformaţia capului mare, mic 

 

 

3 Cavitatea toracică îngustă, turtită, carenţată 

 

 

4.  Membrele rahitice, deformate, paretice 

 

 

 EXAMINAREA  APARATULUI  FONARTICULATOR 

5. Cavitatea bucală normală, deformată 

 

 

 Palatul dur înalt, îngust, turtit şi plat, despicat, scurt 

 
 

 Vălul palatin paretic, scurt, deformat, lipsă 

 

 

 Limba hipoglosie, macroglosie, fren prins sau scurt 

 

 

 Buzele despicate, groase, scurte, căzute, subţiri, 

buză de iepure 

 

 

 Maxilarele prognatism, progenie, muşcătura deschisă, 

 

 

 Dinţii diastemă, în afara arcului dentar, laţi, 

mărunţi 

 

 Sistemul nazal vegetaţii adenoide, deviaţie de sept, etc. 

 

 

 Deglutiţia prezent sau nu reflexul de înghițire, salivație 

abundentă, etc 

 

 

INTEGRITATEA FUNCŢIONALĂ  A APARATULUI FONOARTICULATOR: 

Nr.  

Crt.   

Componentele aparatului fonoarticulator  Bună/ 

Normală 

Deficitară Observaţii  

1. Sistemul labio-comisural: 

 simetrie: 

 integritate: 

 mobilitate: 

 forţă: 

   

2. Aparatul dental: 

 integritate: 

 formă: 

 muşcătură: 

 aspecte particulare ale dinţilor: 

   

3. Maxilare: 

 forma mandibulei: 

 forma arcurilor maxilarelor: 
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 progantism inferior sau superior 

4. Limba: 

 formă: 

 mobilitate pe plan transversal şi 

longitudinal: 

 mărimea: 

 inserţia: 

 frenul: 

   

5. Palatul dur: 

 formă: 

 amplitudinea bolţii: 

   

6. Palatul moale: 

 mobilitate: 

 formă: 

 mărime: 

   

7. Uvula: 

 mobilitate: 

 integritate: 

 formă: 

 mărime: 

   

8. Sistemul nazal: 

 inflamaţii acute sau cronice: 

 dureri de sept nazal: 

 malformaţii: 

   

 

 

III. EXAMENUL COMPLEX AL PSIHOMOTRICITĂŢII 

 
III.1. Examinarea motricității aparatului fonator 

III.2. Examinarea praxiei: proba LIEBMAN 

III.3  Testul OZERETSKI – GUILLMAN 

III.4. Examinarea lateralității 

III.5. Determinarea orientării spațiale -  PIAGET - HEAD 

 

 

III.1. EXAMINAREA MOTRICITĂȚII APARATULUI FONATOR: 

 

Nr. 

Crt. 

Aspecte urmărite Modalităţi de realizare a mişcărilor Observaţii  

1. Buze:  

 

 

2. Limbă:  

 

 

3. Palat moale:  

 

 

4. Mişcarea muşchilor obrazului:  
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III.2. EXAMINAREA PRAXIEI:   PROBA LIEBMANN: 

 

Nr. 

Crt. 

Aspecte urmărite Modalităţi de 

realizare 

Observaţii  

1. Mişcări simple: 

 strânge pumnii: 

 bate din palme: 

 mâinile strânse, desfăcute, degetele răsfirate: 

 scoate limba, umflă obrajii: 

  

2. Mimică gesticulară: 

 ameninţă: 

 fă „pa” , mângâie, strâmbă-te, fă bezele: 

 salută: 

 împreună mâinile: 

  

3. Mişcări de imitaţie şi cu scop: 

 bate la uşă: 

 prinde muşte: 

 cântă la pian: 

 sună: 

 numără bani: 

 înoată: 

  

4. Manipularea obiectelor: 

 mută cana: 

 aprinde lumânarea: 

 toarnă apă în pahar: 

 fă un nod: 

 bate spuma: 

  

5. Imitarea unor mişcări simple şi complicate: 

 pe cale vizuală: 

 pe cale kinestezică: 

  

 

III.3. TESTUL OZERETSKI – GUILLMAN 
 
Sursa: “Evaluarea în actul educaţional – terapeutic” – Elena Vlad, Ed. PROHUMANITATE, 1999 

 Proba vizează comportamente esenţiale ale vieţii motrice sub cele patru aspecte ale ei: 

- viteză; 

-  forţă; 

-  îndemânare; 

-  rezistenţă – pe coordonatele: 

o C.D.M. – coordonare dinamică a mâinilor; 

o C.D.G. – coordonare dinamică generală; 

o E. – echilibru; 

o R. – rapiditate; 

o Or. Sp. – orientare spaţială 

Datele obţinute vor contribui la precizarea unor indicatori ca: 

- gradul de întârziere psihomotrică; 

- aspecte lacunare ale psihomotricităţii; 

- precizarea gradului deficienţei şi încadrarea acesteia; 

- clarificarea aspectelor în care trebuie să se intervină şi mijloacele cu care să se opereze; 
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1. Coordonarea dinamică a mâinilor 

Vârst

a 

Descrierea probei Cotare 

4 ani Trecerea unui fir gros de aţă (bumbac) prin urechile unui ac de canava. 

Lungimea firului trebuie să depăşească degetele cu 2 cm. 

Încercare nereuşită – neputinţa de a executa această acţiune în 9 secunde. 

Nr. încercărilor: două pentru fiecare mână. 

 

5 ani Cu ochii închişi, atingerea vârfului nasului cu degetul arătător de la mâna 

dreaptă, apoi de la mâna stângă. 

Încercare nereuşită: atingerea feţei în alt loc, chiar dacă apoi atinge nasul. 

Nr. încercărilor: trei (două din trei trebuie să fie reuşite). 

 

6 ani Copilul stă la o masă; se fixează înaintea lui cele 2 labirinturi. El va desena 

cu un creion (folosind mâna dreaptă) o linie întreruptă de la intrarea până la 

ieşirea din primul labirint, apoi se trece imediat la al doilea. După o pauză 

de 30 sec. se execută acelaşi exerciţiu cu mâna stângă. 

Încercare nereuşită – linia iese din labirint (mai mult de două ori la dreapta 

şi mai mult de trei ori la stânga); timp limită depăşit; 

Durata: 1 minut şi 20 sec. pt. mâna dreaptă şi 1 minut şi 25 sec. pt. mâna 

stângă. 

Nr. de încercări: două pentru fiecare mână. 

 

7 ani Să se facă un cocoloş dintr-o hârtie subţire (foiţă) de 5x5 cm. cu o singură 

mână, cu palma întoarsă în jos, fără ajutorul celeilalte mâini; după un 

repaus de 15 sec. acelaşi exerciţiu cu cealaltă mână. 

Încercare nereuşită – timp limită depăşit; cocoloşul nu e destul de compact. 

Durata: 15 sec. cu mâna dreaptă, 20 sec. cu mâna stângă. 

Nr. de încercări: două pentru fiecare mână. 

 

8 ani Cu estremitatea degetului mare, se atinge cu mare viteză unul după altul 

degetele mâinii începând cu degetul mic, apoi invers (5-4-3-2 şi 2-3-4-5). 

Acelaşi lucru cu cealaltă mână. 

Încercare nereuşită: atingerea de mai multe ori a aceluiaşi deget; atingerea a 

două degete în acelaşi timp; timp depăşit. 

Durata: 5 sec. 

Nr. încercări: două pentru fiecare mână. 

 

9 ani Cu ajutorul unei mingi de oină (sau de cauciuc de mărimea unei mingi de 

oină) se va arunca într-o ţintă de 25 cm x 25 cm, la înălţimea pieptului, la o 

distanţă de 1,50 m. Aruncarea se face cu braţul îndoit, mâna la umăr, 

piciorul de aceeaşi parte a mâinii care aruncă, puţin înapoi. 

Încercare nereuşită: ţinta nu este atinsă de cel puţin 2 ori cu mâna dreaptă şi 

cel puţin o dată cu mâna stângă. 

Nr. încercări: trei pentru fiecare mână. 

 

10 ani Extremitatea degetului mare stâng pe extremitatea degetului arătător drept 

şi invers. Arătătorul drept părăseşte degetul mare stâng, descrie o 

circumferinţă în jurul indexului stâng pentru a reîntâlni degetul mare stâng, 

în timp ce indexul stâng nu părăseşte deloc degetul mare drept. Apoi 

indexul stâng părăseşte degetul mare drept pentru a reîntâlni degetul mare 

drept după ce descrie o mişcare circulară în jurul indexului drept, ş.a.m.d., 

totul cu viteză maximă. 

După 10 sec, copilul continuă cu ochii închişi. 

Probă nereuşită: mişcarea prost executată; mai puţin de 10 cercuri; nu poate 
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executa cu ochii închişi. 

Nr. încercări: trei 
11 ani Prinderea mingii de oină sau de cauciuc (de mărimea unei mingi de oină) 

cu o singură mână, aruncată de la o distanţă de 3 m. Copilul trebuie să ţină 

braţele în lungul corpului, până i se comandă „prinde!”. 

După 30 sec. de pauză, acelaşi exerciţiu cu cealaltă mână; 

Încercare nereuşită – nu poate prinde mingea de cel puţin trei ori din cinci 

încercări cu mâna dreaptă (la fel cu mâna stângă); 

Nr. încercări: 5 pt. fiecare mână 

 

 

 

2. Coordonare dinamică generală 

Vârsta Descrierea probei Cotare 

4 ani Sărituri ca mingea pe loc cu genunchii uşor flexaţi; picioarele 

părăsesc simultan solul; 

Încercare nereuşită: mişcarea nesimultană a picioarelor; săritura 

pe călcâie. 

Durata: 5 sec. 

Nr. încercări: două. 

 

5 ani Săritura de pe loc fără elan peste o sfoară ţinută la 20 cm de la 

pământ (genunchii uşor flexaţi). 

Încercare nereuşită: atingerea sforii; cădere (chiar şi fără 

atingerea sforii); atingerea solului cu mâna. 

Nr. încercări: trei; două din trei trebuie să fie reuşite. 

 

6 ani Cu ochii deschişi, se parcurg 2 m în linie dreaptă, punând 

alternativ călcâiul unui picior înaintea vârfului celuilalt (mers 

adăugat). 

Încercare nereuşită - părăsirea liniei drepte, balansări de braţe şi 

corp inutile; execuţie proastă. 

Nr. încercări: trei. 

 

7 ani Sărituri pe un piciorul stâng pe distanţa de 3 m, în timp ce al 

doilea picior e îndoit din genunchi, cu călcâiul la spate, braţele 

în lungul corpului. După 30 sec. de repaus, acelaşi exerciţiu cu 

celălalt picior. 

Încercare nereuşită – îndepărtarea de la linia dreaptă cu mai 

mult de 50 cm; atingerea solului cu piciorul îndoit; legănări de 

braţe. 

Durată nelimitată. 

Nr. încercări: două pt. fiecare picior. 

 

8 ani Săritura de pe loc, fără elan, peste o sfoară de 40 cm înălţime 

(aceleaşi condiţii de lucru ca la proba pentru 5 ani). 

 

9 ani Se stă cu un genunchi îndoit la spate, braţele în lungul corpului; 

la 25 cm de picior, pe sol, se aşează o cutie de chibrituri goală. 

Copilul trebuie să împingă cutia, prin uşoare sărituri pe un 

picior, către un anumit punct dinainte stabilit, aşezat la 5 m 

distanţă.(Şotron către un punct fix la distanţa de 5 m) 

Încercare nereuşită: atingerea solului (chiar şi o singură dată ) 

cu piciorul care trebuie ţinut îndoit la spate; gesturi inutile cu 

mâinile; cutia este împinsă la mai mult de 50 cm distanţă de 
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locul stabilit; copilul nu reuşeşte să împingă cutia. 

Nr. încercări: trei pt. fiecare picior. 

10 ani Săritura cu elan de 1 m pe lada de gimnastică la două cutii 

(capacul + 1 cutie): 50 cm înălţime. 

Încercare nereuşită: pierderea echilibrului la coborâre; aşezare 

pe călcâie şi cădere pe şezut. 

Nr. încercări: trei. 

 

11 ani Săritura ca mingea aruncând călcâiele la spate şi atingând 

călcâiele cu mâinile. 

Încercare nereuşită: neputinţa de atinge călcâiele simultan cu 

ambele mâini. 

Nr. încercări: trei. 

 

 

3. Echilibru 

Vârsta Descrierea probei Cotare 

4 ani Se stă cu ochii deschişi, picioarele apropiate, mâinile la spate; se 

apleacă trunchiul la unghi drept şi se menţine poziţia 10 sec. 

Încercare nereuşită: deplasare, picior îndoit, menţinere mai puţin 

de 10 sec. 

Nr. încercări: două. 

 

5 ani Menţinere pe vârful picioarelor, cu ochii deschişi, braţele în 

lungul corpului, picioarele apropiate, timp de 10” . 

Încercare nereuşită:deplasarea, atingerea solului cu călcâiele, 

menţinere mai mică de 10 sec. 

Nr. încercări trei. 

 

6 ani Stând într-un picior (celălalt îndoit la spate), cu ochii deschişi, 

coapsele paralele, timp de 10”. După 30 sec de repaus, acelaşi 

exerciţiu cu celălalt picior. 

Încercare nereuşită: coborârea piciorului îndoit mai mult de 3 ori; 

atingerea solului cu piciorul îndoit, sărituri, ridicări pe vârful 

picioarelor, balansări; 

Nr. încercări: trei 

 

7 ani Stând ghemuit pe vârful picioarelor (cu braţele în lateral, 

genunchii depărtaţi, călcâiele apropiate, vârfurile depărtate), cu 

ochii închişi timp de 10”. 

Încercare nereuşită: cădere înainte pe mâini sau în şezut; aşezarea 

călcâielor pe sol; coborârea braţelor, deschiderea ochilor. 

Nr. încercări: trei. 

 

8 ani Stând cu ochii deschişi, mâinile la spate, ridicarea pe vârful 

picioarelor şi aplecarea trunchiului în unghi drept, picioarele 

întinse, timp de 10”. 

Încercare nereuşită: îndoirea genunchilor mai mult de două ori; 

pierderea echilibrului cu deplasare; atingerea solului cu călcâiele. 

Nr. încercări: două. 

 

9 ani Stând într-un picior cu talpa piciorului opus pe partea interioară a 

genunchiului piciorului de sprijin, mâinile pe şold, ochii deschişi; 

timp de 10”. După 30 sec. repaus, aceeaşi poziţie cu schimbarea 

piciorului. 

Încercare nereuşită: căderea piciorului îndoit, pierderea 
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echilibrului, ridicarea pe vârful picioarelor. 

Nr. încercări: două pt. fiecare picior. 

10 ani Stând pe vârful picioarelor, cu ochii închişi, braţele în lungul 

corpului, picioarele apropiate, călcâiele lipite, timp de 15”. 

Încercare nereuşită: pierderea echilibrului cu deplasare, atingerea 

solului cu călcâiele, legănări ample (mici îndoiri sunt permise). 

Nr. încercări: trei. 

 

11 ani Stând într-un picior (celălalt îndoit la spate, coapsele paralele), cu 

ochii închişi, braţele în lungul corpului, timp de 10”. După 30 sec 

de repaus, acelaşi exerciţiu cu schimbarea piciorului. 

Încercare nereuşită: coborârea piciorului mai mult de trei ori, 

atingerea solului cu piciorul care trebuie menţinut îndoit, 

pierderea echilibrului cu deplasare, sărituri. 

Nr. încercări: două pt. fiecare picior. 

 

 

 

4. Rapiditate 

Materiale: o coală de hârtie pe care se desenează pătrăţele cu latura de 1 cm, astfel: 10 

pătrăţele în înălţime şi 25 în lungime. 

- 1 creion (destul de lung pt. a putea fi ţinut comod în mâna copilului); 

- 1 cronometru; 

I se va da subiectului coala de hârtie şi i se va explica foarte clar că în fiecare pătrăţel va 

trebui să tragă câte o liniuţă (orizontală sau verticală) dar cât mai repede cu putinţă. Nu trebuie să 

sară peste nici un pătrăţel, pentru că nu are voie să revină asupra celei sărite. 

I se va repeta insistent că trebuie să execute foarte rapid trasarea liniuţelor. 

Durata probei este de 1 minut; se repetă proba cu cealaltă mână tot 1 minut 

Pe parcursul probei, subiectul va fi încurajat să lucreze cât mai repede. Dacă explicaţia nu 

a fost respectată, se întrerupe proba şi se reia de la început (se poate repeta de două ori). 

În timpul probei se va nota: slaba coordonare motrică, instabilitatea, impulsivitatea, 

conştiinciozitatea, neliniştea.  

 

Tabel cu corespondentul (în medie) vârstei controlate: 

 

 

Vârsta  Nr. de liniuţe realizate 
(cel mai bun cu ambele mâini) 

6 ani 57 

7 ani 74 

8 ani 91 

9 ani 100 

10 ani 107 

11 ani 115 
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III.4.  EXAMINAREA LATERALITĂŢII: 

Nr. 

Crt. 

Aspecte urmărite Modalităţi de 

realizare 

Observaţii  

1. Probe motorii pentru determinarea lateralităţii 

membrelor superioare: 

 aruncarea diferitelor obiecte: 

 manipularea obiectelor (minge, creion): 

 bătaia din palme: 

 încrucişarea mâinilor în faţă: 

  

2. Probe motorii pentru determinarea lateralităţii 

membrelor inferioare: 

 săritura într-un picior: 

 sărirea corzii: 

 lovirea mingii cu piciorul: 

  

3. Probe pentru stabilirea lateralităţii oculare: 

 privirea cu un singur ochi printr-un tub: 

 ţintirea la punct fix: 

 suprapunerea de la distanţă a creionului 

peste o linie verticală, pe bază de control 

monocular: 

  

 

PROFILUL DOMINANŢEI  LATERALE 
 

Nume/prenume elev: ………………………….. 

Şc. ……………Cls……………………………... 

Data exeminării: ………………………………. 

 

FIŞĂ DE ÎNREGISTRARE 

I. Performanţe manuale 

 A. Gesturi 

Gesturi Prima dată A doua oară 

a) Încrucişarea braţelor   

b) Încrucişarea mâinilor   

c) Suprapunerea palmelor   

d) Crucea   

e) Suprapunerea pumnilor   

f) Prinderea mâinilor la spate   

 

 B. Acţiuni 

Acţiuni Mâna dreaptă Mâna stângă 

Cu o 

singură 

mână 

Ciocanul 

Scoaterea cuielor 

Pieptănatul 

Punctare  

1 1 

2 2 

3 3 

Total  Total 

Acţiuni 

bimanuale 

Deşurubarea dopului   

Aprinderea chibritului   

Cărţi de joc  1     3     5  

                     2     4      6 

  

Total Total  
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II. Dominanţa oculară 

    

   A. Privirea prin orificiu: 1. ………………… 

          2. ………………… 

          3…………………… 

    

   B. Ochirea ……………………………………… 

 

III. Dominanţa la nivelul picioarelor  

   A……………………… 

   B. …………………….. 

   C…................................. 

   D. ……………………… 

 

În funcţie de rezultate se stabileşte profilul dominanţei laterale 

 

______________________________________________________________________________ 

 

PROBĂ PENTRU DETERMINAREA LATERALITĂŢII-HARRIS 

 
Sursa: “Evaluarea în actul educaţional – terapeutic” – Elena Vlad, Ed. PROHUMANITATE, 1999 

 

Testul HARRIS vizează dominanta laterală pe coordonatele: ochi (O), mână (M), picior (P). 

datele obţinute în urma aplicării testului contribuie la stabilirea tipului de lateralitate şi se pot 

elabora programe corective corespunzătoare. 

Instrucţiuni: 

Dominanta mâinilor:  

Copilul este în picioare fără obiecte în mână. Trebuie mimate acţiunile descrise în tabelul 

de mai jos. Sfaturi: „Fă gestul (acţiunile indicate de la a - j) ca să ne distrăm, fă ceea ce îţi spun.” 

Se notează ce mână a folosit copilul: D pentru dreapta, S pentru stânga şi 2 pentru ambele 

mâini. 

Dominanta ochilor: carte, telescopul puşca jucărie 

1. Cartea: Material: carton de 25cm x 15cm, găurit în centru cu un orificiu de 0,5 cm 

în diametru.”Ia cartonul şi priveşte prin orificiu”. Demonstraţie:cartonul este ţinut 

cu braţul întins şi apropiat încet, progresiv de obraz. „Fă la fel.” 

2. Telescopul: Material: tub lung de carton.”Ştii la ce serveşte un telescop? Ca să 

priveşti în depărtare.”Demonstraţie: „Uite, priveşte acolo, …….” (de precizat un 

obiect aşezat la distanţă). 

3. Puşca jucărie: Material: o puşcă de jucărie sau un substitut. „Vânătorul ţinteşte 

uitându-se cu un ochi. Fă ca vânătorul, ţinteşte. Arată o ţintă şi ţinteşte!” 

Se notează ce ochi a folosit copilul: D pentru  ochiul drept, S pentru stâng şi 2 pentru ambii 

ochi. 

Dominanta piciorului: şotron, lovirea mingii 

1. Şotronul: dăm copilului un obiect plat, de dimensiuni mici (ex: o cutie de 

chibrituri, o bucăţică de lemn). „Ştii să joci şotron? Se joacă sărind pe un picior şi 

împingând obiectul. Tu cum faci?” 

2. Loveşte mingea: mingea de plastic sau cauciuc este aşezată la 1m înaintea 

copilului. „Trebuie să loveşti mingea ca la fotbal. Hai!”  

Se notează ce picior a folosit copilul: D pentru  piciorul drept, S pentru stâng şi 2 pentru 

ambele  picioare. 
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Formula de lateralitate 

 Dominanta mâinilor – notarea se face cu o literă mare sau mică: 

D: când cele 10 probe au fost executate cu mâna dreaptă; 

d: când probele „g, h, i” au fost efectuate cu mâna dreaptă; 

S: când cele 10 probe au fost executate cu mâna stângă; 

s: când probele „g, h, i” au fost efectuate cu mâna dreaptă; 

M: toate celelalte cazuri. 

 Dominanta ochilor: 

D: dacă răspunsul este cu ochiul drept la cele3 probe; 

d: dacă răspunsul este cu ochiul drept la 2 din cele 3 probe; 

S: dacă răspunsul este cu ochiul stâng la cele trei probe; 

s: dacă răspunsul este cu ochiul stâng la 2 din cele 3 probe; 

M: cazurile rare când subiectul priveşte cu ambii ochi. 

 Dominanta piciorului: 

D: dacă răspunsurile sunt cu piciorul drept; 

S: dacă răspunsurile sunt cu piciorul stâng; 

M: dacă un răspuns este cu dreptul iar altul cu stângul. 

 

- Fişă notare -  
PROBĂ PENTRU DETERMINAREA LATERALITĂŢII- HARRIS 

 
Nr. 

Crt 

 

Domi 

nanta: 

Probe: Modalităţi de 

realizare 

Tip de 

lateralita-

te 

11 Mână Mimarea următoarelor acţiuni:  

a) aruncarea unei mingi: 

b) întoarcerea deşteptătorului: 

c) răsucirea unei chei: 

d) perierea dinţilor: 

e) pieptănatul părului: 

f) întoarcerea butonului de închidere a uşii: 

g) ştergerea nasului: 

h) tăierea cu foarfecele: 

i) tăierea cu un cuţit: 

j) scrisul: 

 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

i) 

j) 

 

22. Ochi  – cartea:    

– telescopul: 

– puşca de jucărie: 

  

33. Picior  – şotron:    

– aruncarea mingii: 

  

 

FORMULA  FINALĂ  A  LATERALITĂŢII: 

 

 

              

  Se pot obţine astfel de cazuri: 

Pentru un dreptaci: D.D.D. 

Pentru o lateralitate încrucişată: D.S.D. 

Pentru o lateralitate rău afirmată: d.d. D. sau s.s.D. 

Pentru stângaci: S.S.S.                                   
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III.5. PROBA PENTRU DETERMINAREA ORIENTĂRII SPAŢIALE  

(DREAPTA-STÂNGA) – PIAGET - HEAD: 

 
Sursa:“Evaluarea în actul educaţional – terapeutic” – Elena Vlad, Ed. PROHUMANITATE, 1999 

 
Vârs 

ta 

 

Probe  Nr. de  

probe 

corecte 

Notare 

6 ani Dreapta – stânga: copilul trebuie să recunoască asupra propriei lui 

persoane, care este stânga şi care este dreapta: 

1. arată mâna stângă; 

2. arată mâna dreaptă; 

3. arată ochiul drept; 

 

3/3 

 

7 ani A. Executarea de mişcări la comandă: 

1. du mâna dreaptă la urechea stângă; 

2. du mâna stângă la ochiul drept; 

3. du mâna dreaptă la ochiul stâng; 

4. du mâna stângă la urechea dreaptă; 

B. Poziţia a două obiecte (două mingi de culori diferite): 

5. mingea roşie este la dreapta sau la stânga ? 

6. mingea albastră este la dreapta sau la stânga ? 

 

 

 

5/6 

 

8 ani Dreapta – stânga, recunoaştere asupra altei persoane care stă în faţă: 

1. atinge mâna mea stângă; 

2. atinge mâna mea dreaptă; 

3. în ce mână am mingea ? 

 

3/3 

 

99 ani Imitarea mişcărilor făcute de profesorul cu care stă faţă în faţă: 

1. mâna stângă la ochiul drept; 

2. mâna dreaptă la ochiul drept; 

3. mâna dreaptă la ochiul stâng; 

4. mâna stângă la urechea stângă; 

5. mâna dreaptă la urechea dreaptă; 

6. mâna stângă la urechea dreaptă; 

7. mâna dreaptă la urechea stângă; 

8. mâna stângă la ochiul stâng; 

 

 

6/8 

 

10 ani Reproducerea mişcărilor după anumite figuri schematice: 

8 mişcări de executat, cu următoarele explicaţii: „vei face acelaşi lucru 

ca şi cel din desenul din faţă, cu aceeaşi mână sau acelaşi picior” (se 

pot executa mişcările de la 9 ani). 

 

 

6/8 

 

111 

ani 

Recunoaşterea poziţiilor a trei obiecte. Materiale: trei mingi (cuburi) 

depărtate una de alta la cca. 15 cm aşezate de la stânga la dreapta (ex: 

roşu, galben, albastru). Explicaţie orală: „Vei sta cu mâinile la spate, 

fără să te mişti. Vezi în faţa ta cele trei mingi. Vei răspunde cât de 

repede posibil întrebărilor pe care ţi la voi pune: 

1. mingea roşie este la dreapta sau la stânga celei albastre ? 

2. mingea roşie este la dreapta sau la stânga celei galbene ? 

3. mingea albastră este la dreapta sau la stânga celei roşii ? 

4. mingea albastră este la dreapta sau la stânga celei galbene ? 

5. mingea galbenă este la dreapta sau la stânga celei roşii ? 

 

 

 

5/6 

 

 

Notarea: 

 Se notează cu + probele bune (reuşite); 

 Se notează cu  -/+ probele corectate spontan; 

 Se notează cu – probele nereuşite; 

 Două greşeli corectate spontan (-, +) le considerăm o reuşită. 
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Pentru a fi cât mai complet şi precis examenul psiho-motor trebuie să îndeplinească 

anumite condiţii şi anume, el trebuie să fie executat repede pentru a fi aplicat în învăţământul 

colectiv, de utilitate practică. 

 

Criteriile după care se face examinarea, nu trebuie să fie pregătite dinainte direct prin 

exerciţii de educaţie psiho-motrică. Aceste criterii trebuie să permită: 

a) compararea între un subiect dat şi copiii normali de aceeaşi vârstă; 

b) compararea între un subiect dat şi alt subiect din cadrul grupei; 

c) compararea între începutul şi diferitele etape ale reeducării la acelaşi subiect; 

 

Examenul trebuie să fie precis şi referirea trebuie să fie posibilă în diferite stadii ale 

dezvoltării copilului normal. Acesta trebuie să fie un examen tip efectuat în acelaşi fel la toţi 

copiii şi valabil în marea majoritate a cazurilor 

 

 

 

IV. EXAMINAREA RESPIRAŢIEI 

 

 

  Caracteristici urmărite Manifestări posibile      Observații 

Tipul de respiraţie   diafragmatică, costal superior, 

 combinată 

 

Intensitatea expiraţiei pulmonare normală, superficială, spastică  

Tulburările de ritm şi fluenţă în 

vorbire ce pot influenţa  respiraţia 

Vorbirea   in   timpul   inspiraţiei   

O  respiraţie  scurtă  ,  întreruptă 

Spasme   respiratorii   ( o   oprire 

de  lungă  durată  la  începutul   

unui  cuvânt   sau  al  unei   fraze.)                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

V.  EXAMINAREA FUNCŢIEI AUDITIVE 

 
Sursa: “Evaluarea în actul educaţional – terapeutic” – Elena Vlad, Ed. PROHUMANITATE,București,1999  

 

V.I. Percepţia auditivă 

 

1. Probe neverbale. I se cere copilului să recunoască cu ochii închişi diverse zgomote produse 

de obiecte sau fiinţe: căderea unei monede sunetul sticlei  

      sunetul unei legături de chei 

      tic-tac-ul ceasului  

      mototolirea unei hârtii aplauze  

      sunete emise de diferite animale 

      voci ale unor personae  

      strănutul  

      plânsul unui copil  

       sunetul unui instrument muzical  
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2. Probe verbale.  

 

a) Examinatorul, având fixat în dreptul feţei un ecran (cartonaş), pronunţă sunete, silabe, cuvinte, 

propoziţii, pe care copilul, aşezat la distanţă de 1 m, trebuie să le reproducă. Cuvintele sunt 

pronunţate fără accent, lent, monoton. Proba poate evidenţia deficienţe ale auzului fonematic.  

b) Proba „vocii şoptite" (ecranate):  

- neînţelegerea vorbirii în şoaptă până la 4 - 6 m = hipoacuzie uşoară  

- neînţelegerea vorbirii în şoaptă până la 1 - 4 m = hipoacuzie medie  

- neînţelegerea vorbirii în şoaptă până la 1 m = hipoacuzie gravă  

Examenul trebuie să fie bilateral, pentru fiecare ureche (una fiind obturată). Desigur, în cazul 

evidenţierii unei acuităţi auditive scăzute se recomandă examenul audiometric, efectuat de 

medicul specialist.  

 

 

V.II. Percepţia auditiv-verbală 

 

Nr. 

Crt. 

Coordonatele funcţiei 

auditive  

Se realizează 

bine 

Se realizează 

cu dificultate 

Observaţii  

 

 

 

1. 

Acuitatea auditivă: 

 perceperea vocii în 

şoaptă: 

 redarea structurilor 

ritmice percepute 

auditiv: 

 discriminarea şi 

localizarea analitică a 

surselor sonore: 

   

2. Înţelegerea vorbirii în 

ansamblu: 

   

 

 

3. 

Recunoaşterea şi 

reproducerea sunetelor 

perechi opuse: 

 sunete izolate: 

 silabe: 

 cuvinte: 

   

4. Controlul auditiv al vorbirii:    

 

 

 

5. 

Autocontrolul în circuitul 

fonator normal 

 vorbire gradată: 

 vorbire de intensitate 

crescândă, de la 

şoaptă la strigăt: 

 vorbirea la cerere: 

   

 

6. 

Autocontrolul auditiv în 

corectarea defectelor de 

articulare: 
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Anexă 

 

PROBĂ PENTRU EXAMINAREA CAPACITĂŢII DE A RECUNOAŞTE ŞI 

REPRODUCE SUNETE PERECHI: 

 

Examinarea auzului fonematic 

 

PA – BA PAIE – BAIE 

TA – DA TATA – DATA 

FA – VA FATĂ – VATĂ 

CA – GA CARĂ – GARĂ 

SA – ZA SALE – ZALE 

ŞA – JA ŞALE – JALE 

 

SARE – ZARE     BARCĂ – BARDĂ – BARZĂ 

CARE – MARE – TARE – SARE   RECE – LEGE – REGE 

SAC – ZAC – TAC – FAC – MAC   ŢAP – TOP – DOP 

ŞALE – ZALE – CALE – BALE   CER – GER 

MAMĂ – ZAMĂ – SAMĂ – LAMĂ  CLONŢ – GLONŢ 

PASĂ – CASĂ – VAZĂ    COLOANĂ – COROANĂ 

PARĂ –  PATĂ     CREMĂ – CLEMĂ 

BARĂ – BÂTĂ     LAMPĂ – RAMPĂ 

 

 

VI. EXAMINAREA VOCII 

 

 

Nr. 

Crt. 

 

Aspecte examinate  

 

Bună /  

Normală  

 

Absentă 

 

Observaţii  

1. Sonoritatea:    

2. Tonalitatea:    

3. Valoarea:    

4. Nuanţa:    

5. Răguşeala:    

6. Astenia vocală:    

7. Rezonanţa:    

8. Disfonia:    

9. Rinolalia:    

10. Intensitatea vocii:    

11. Melodicitatea vorbirii:    

12. Vorbirea sacadată:    

13. Nazonanţe sechelare:    

14. Coordonarea verbo-motorie:    
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VII. EXAMINAREA RITMULUI ŞI FLUENŢEI ÎN VORBIRE 

 

Criterii  Observaţii 

1.Respiraţia: 

- tipul mişcărilor respiratorii; 

- locul şi durata inspiraţiei; 

- durata expiraţiei în cursul vorbirii; 

2. Mişcările articulatorii:  
- gradul de mobilitate facială în cursul 

vorbirii 

- gradul de mobilitate labială şi linguală 

în cursul vorbirii; 

- gradul de mobilitate linguală în cursul 

vorbirii; 

3. Fluenţa şi ritmul general al 

exprimării: 

- cursivitatea cuvintelor; 

- viteza vorbirii; 

- particularităţile fonetice; 

4. Tipul, locul, durata disfluenţelor: 

– repetiţii; 

– prelungiri; 

– ezitări; 

– pauze; 

– spasme; 

5. Expresia facială în cursul vorbirii: 

6. Ticuri şi mişcări auxiliare în cursul 

vorbirii: 

7. Cauzele apariţiei bâlbâielii; 

8. Factorii ascunşi ai bâlbâielii. 

 

 

Examenul general înregistrează date privind: 

Antecedentele eredo-colaterale: ………………………………………………….. 

Antecedentele personale: ………………………………………………………… 

Istoricul tulburării:………………………………………………………………… 

Apariţia şi evoluţia generală a bâlbâielii:…………………………………………. 

Alte tulburări de vorbire:………………………………………………………….. 

Condiţiile în care locuieşte:……………………………………………………….. 

Structura familiei şi relaţiile cu copilul:…………………………………………… 

 

 

Fişă de examinare 

 
Se cere copilului să ia un creion în mână şi să lovească cu creionul în masă, în ritmul 

metronomului (nici mai tare, nici mai slab, nici mai repede, nici mai încet). începe! După 21 de lovituri, 

se spune: încetează!  

Se notează timpul de execuţie a celor 21 lovituri, precum şi eventualele accelerări, încetiniri, 

neregularităţi de interval, slăbiri, intensificări de lovituri (la a câta lovitură).  

Proba identifică tulburări de ritm în cazul copiilor bâlbâiţi, tahilalici sau bradilalici folosind 

sarcinile din tabelul de mai jos: 
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Sarcini Observaţii - modul de realizare a sarcinilor 

- diferenţierea între două ritmuri; 

- reproducerea unei structuri ritmice 

formate din 2 elemente; 

- reproducerea unei structuri ritmice 

formate din 3 elemente; 

- reproducerea prin imitare verbală a 

unei succesiuni de 2 cuvinte; 

- imitarea verbală a 3 cuvinte legate; 

- repetarea unei secvenţe de 2 

cuvinte; apoi a unei secvenţe de 3 

cuvinte; 

- recitarea unor versuri cunoscute sau 

repetarea după logoped a unor 

versuri; 

- pronunţarea unor propoziţii simple, 

apoi dezvoltate, cu ritm şi intonaţie 

corespunzătoare modelului dat de  

logoped; 

- povestirea liberă după imagini; 

- stimularea dialogului prin întrebări 

relaxante lansate de logoped. 

 

Concluzii: 

Tulburări de ritm: 

o forma clonică 

o forma tonică 

 

o mixtă  

 

 

Tulburările de ritm sunt însoţite: 

- de tulburări ale respiraţiei 

 

- de mişcări asociate (sincinezii) 

  

Repetă de mai multe ori aceeaşi silabă 

Spasm al vorbirii ce determină o oprire 

prelungită la începutul cuvântului 

Cu predominarea uneia din cele două forme 

prezente mai sus: tono-clonică sau clono-

tonică. 

 

Vorbirea în timpul inspiraţiei 

O respiraţie scurtă şi întreruptă 

Spasme articulatorii 

 

Mişcări convulsive ale muşchilor feţei, 

legănarea capului, a mâinilor, a întregului corp, 

etc 

 

VIII. EXAMINAREA  ARTICULĂRII  VERBALE 

 
VIII.1. Examinarea vorbirii propriu-zise 

VIII.2. Probă de evaluare a progresului în învățarea limbajului 

VIII.3  Probe pentru examinarea limajului  rostit: 

VIII.4. Probe pentru examinarea vorbirii independente; Anexa - Album logopedic 
VIII 5. Probe pentru examinarea vorbirii reflectate 

VIII.6. Proba de completare a lacunelor 

VIII.7. Probă - definireaa unor cuvinte familiare 

VIII.8. Proba completării de noțiuni 

VIII.9. Examinarea structurii gramaticale 

VIII.10. Proba de vocabular RAY 
VIII.11. Proba de determinare a vârstei psihologice a limbajului - adaptare după Alice Descoeudres 
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VIII.1.  EXAMINAREA ARTICULĂRII PROPRIU-ZISE: 
 

Nr. 

Crt. 

Aspecte examinate  Se realizează bine Se realizează 

cu dificultate 

Observaţii  

1. Vorbirea reflectată 

 sunete izolate: 

                 a) iniţial: 

                 b) median: 

                 c) final: 

 silabe directe şi 

inverse: 

 cuvinte: 

 combinaţii de 

consoane sau 

de vocale 

 propoziţii: 

   

2. Vorbirea 

independentă: 

 povestire după 

imagini: 

 recitare: 

 cântec: 

 povestire 

liberă: 

 relaţionarea cu 

ceilalţi copii: 

 modul de 

implicare în 

activităţi: 

   

 

 EXAMINAREA FORMELOR DE LIMBAJ VERBAL: 

 

Nr. 

Crt. 

 

Aspecte examinate  

 

Se realizează 

bine  

 

Se realizează 

cu dificultate 

 

Observaţii  

1. Dialogul de scurtă durată:    

2. Solilocviul:    

 

 

VIII.2. PROBA DE EVALUARE A PROGRESULUI ÎN ÎNVĂȚAREA LIMBAJULUI 

 
Sursa: C. Stanică, E. Vrăşmaş - „ Terapia tulburărilor de limbaj ", 1997.  

Proba este o adaptare după „DERBYSHIRE LANGUAGE SCHEME" (1982) şi 

evaluează limbajul receptiv şi expresiv al copiilor mici. Evaluarea se face pe trei niveluri:  

1) stadiul vocabularului timpuriu - un singur cuvânt  

2) stadiul propoziţiilor simple - 2-4 cuvinte  

3) stadiul propoziţiilor complexe  

Proba evidenţiază capacitatea de stăpânire a vocabularului bazai de către copil şi 

abilităţile de manipulare ale acestuia.  
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I. Stadiul vocabularului timpuriu - un singur cuvânt  

Pe cele două coordonate, înţelegere (î) şi exprimare (E), se notează comportamentul 

verbal al copilului în 4 etape de evoluţie:  

a) etapa preverbală (sunete, gesturi, expresii)  

b) vocabularul timpuriu: se dau liste de cuvinte şi expresii uzuale din 

vocabularul bazal, care trebuie bifate (I şi E).  

c) vocabularul ulterior: cuvinte, expresii, structuri verbale mai complexe  

d) vocabular difícil (utilizat în relaţia cu lumea reală şi cu imagini)  

II. Stadiul propoziţiilor simple  
- nivelul de 2 cuvinte;  

- nivelul de 3 cuvinte;  

- nivelul de 4 cuvinte.  

Aici, înregistrarea progresului în învăţarea limbajului se realizează în raport de:  

- înţelegere;  

- exprimare;  

- lungimea termenilor şi a expresiilor tipice;  

- dimensiunea celor mai lungi expresii;  

- exemple.  

III. Stadiul propoziţiilor complexe  
Se notează abilităţile copilului (I şi E) cu privire la folosirea următoarelor categorii 

gramaticale:  

- negaţie;  

- întrebări;  

- verbe;  

- pronume;  

- articole;  

- plurale;  

- liante gramaticale.  

(în plus, se notează folosirea frazelor, a comparaţiilor, a conceptelor) 

 

 

VIII.3. PROBE PENTRU EXAMINAREA LIMBAJULUI  ROSTIT 

 
Sursa: “Set instrumente evaluare probe și teste pentru evaluarea educațională a copiilor cu dizabilități” – Oprea V.Nițu L, Chiriacescu D, 

Lungu P., Asoc. Reningo, Ed. MarLink, București, 2003 

Obiective: investigarea limbajului pe cele două coordonate, limbaj receptiv, limbaj 

expresiv şi al abilităţilor de flexibilitate asociativă. Se poate aplica între 4 şi 7/8 ani.  

 

 Abilităţi la nivelul cuvintelor  
Materiale: 5-10 obiecte (păpuşă, maşină, cuţit, lingură, farfurie, minge, pieptene) Cerem 

copilului să arate un obiect anume şi să ni-1 dea sau să-1 pună într-un coşuleţ.  

Observăm dacă:  
Nr./Crt. Sarcina Realizată  Nerealizată  Observaţii  

1. Găsește imediat  obiectul cerut    

2. Învăţă rapid jocul    

3. Face gesturi adecvate în manipularea jucăriei; 

Mânuieşte obiectele cu îndemânare 

   

4. Ştie să caute obiectele din afara razei sale vizuale 

stricte 

   

5. Denumește cuvântul și știe să-l explice    
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Probă pentru examinarea înțelegerii cuvintelor 
Nr. 
Crt 

Sarcina Realizată  Nerealizată  Observaţii  

1. Plasează ursuleţul în categoria animalelor    

2. Plasează panseluţa în categoria florilor    

3. Plasează casa în categoria lucrurilor    

4. Plasează peniţa în categoria obiectelor    

5. Plasează căpşuna în categoria fructelor    

6. Plasează roşia în categoria legumelor    

 

Abilităţi la nivelul propoziției/ frazei  
a) să execute ordine:  

Nr. Crt. Sarcina Realizată  Nerealizată  Observaţii  

1. „Ridică-te în picioare!”    

2. „Vino la mine!”    

3. „ Pune creionul în cutie!”    

4. „Du hârtia la coşul de gunoi!”    

5. „Închide uşa!”    

 

b) Proba de flexibilitate asociativă (U. Şchiopu, M. Gârboveanu, A. Turcu).  

Se dau succesiv copilului 4 categorii de cuvinte. Se cronometrează timpul de realizare.  

1) avion, zăpadă, turtă dulce, portocală;  

2) poimâine, cel mai mic, ridică;  

3) lup, veveriţă, alune, izvor;  

4) stradă, ploaie, tramvai, vitrină.  

Se cere copilului să alcătuiască povestiri cu aceste cuvinte. Se notează textul 

compunerii, făcându-se o pauză de 5 minute între cele patru categorii. Notarea se face cu + şi - în 

funcţie de: - numărul de cuvinte folosite, asociate cu cuvintele date;  

    - numărul de imagini artistice;  

    - modul de compoziţie.  

Pentru vârsta mică se pot folosi următoarele categorii:  

- iarnă, fulgi, sanie; - pisică, pasăre, colivie; - soare, lumină, dimineaţa; - parc, copii, soare; - 

toamnă, ploaie, târziu. 

FIȘA DE NOTARE – proba de flexibilitate asociativă 

Materiale: cele: 4 categorii de cuvinte şi un cronometru pentru înregistrarea timpului de realizare; 
Categoria de 

cuvinte 

Povestire  Nr. de cuvinte 

folosite 

Nr. de imagini 

artistice 

Modul de 

compoziţie 

Categ. A 
(avion, 

zăpadă, turtă 

dulce, 
portocală) 

 

 

   

Categ. B 
(poimâine, cel 

mai mic, 

ridică) 

    

Categ. C 
(lup, veveriţă, 

alune, izvor)  

    

Categ. D 
(stradă, 
ploaie, 

tramvai, 

vitrină) 
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  VIII.4. PROBĂ PENTRU EXAMINAREA VORBIRII INDEPENDENTE 

 
Sursa: “Evaluarea în actul educaţional – terapeutic” – Elena Vlad, Ed. PROHUMANITATE, 1999 

 

Se foloseşte un material ilustrat (alfabetul în imagini) în care sunetele apar în cuvinte la 

început, la mijloc, la sfâşit. Se cere copilului să le pronunţe.  

Notare: se identifică sunetele pronunţate greşit sau omise în cuvinte.  
A AC CAPAC MAMA 

O OS FASOLE RADIO 

U UŞĂ LUP LEU 

E ELEFANT FETE ŞASE 

I INEL PISICĂ ARDEI 

Ă ĂLA MAZĂRE PĂPUŞĂ 

Î/Â ÎNOATĂ MÂNĂ TÂRÎ 

P PUŞCĂ LOPATĂ DOP 

B BALON SOBĂ PORUMB 

M MASĂ LAMPĂ SALAM 

F FATĂ COFĂ CARTOF 

V VAPOR TAVĂ MORCOV 

T TOBĂ PALTON CAIET 

D DULAP LADĂ POD 

N NAS BANCĂ SĂPUN 

S SAPĂ FUSTĂ PAS 

Z ZĂPADĂ BUZUNAR AUTOBUZ 

Ş ŞAPCĂ PEŞTE COCOŞ 

J JUG COJOC PATINAJ 

L LACĂT FULAR CAL 

R ROATĂ CARTE TOPOR 

Ţ ŢAP CUŢIT COTEŢ 

C CASĂ VACĂ SAC 

G GĂLEATĂ LINGURĂ STEAG 

H HAINĂ PAHAR ŞAH 

CE CERC SECERĂ ZECE 

CI CIREŞE CĂCIULĂ PAPUCI 

GE GENE DEGET MINGE 

GI GIMNASTICĂ ARGINTIU COVRIGI 

CHE CHEIE PACHET URECHE 

CHI CHIBRIT ROCHIE RIDICHI 

GHE GHEM LIGHEAN VEGHE, ZEGHE 

GHI GHIOCEI UNGHIE TRIUNGHI 
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Anexă: ALBUM LOGOPEDIC  – VOCALE  

A_ 

            

 _A_ 

          

_A   

              
E_ 

        

_E_ 

 

      

_E 

 

      

I_ 

            

_I_ 

          

_I 

      
 O_ 

            

 _O_ 

          

_O 

     

U_ 

           

_U_ 

     

U_ 

       

 _Ă_ 

         

_Ă 

        

Î_ 

       

_Â_ 
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Anexă: ALBUM LOGOPEDIC  – CONSOANE 

P_ 

            

 _P_ 

          

_P   

            
B_ 

             

_B_ 

           

_B 

       

T_ 

            

_T_ 

               

_T 

        

 D_ 

            

 _D_ 

               

_D 

           

C_ 

           

_C_ 

        

C_ 

 

       

G_ 

            

_G_ 

            

_G 

        

R_ 

       

_R_ 

            

_R 

   

L_ 

       

_L_ 

       

_L 
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Anexă: ALBUM LOGOPEDIC  – CONSOANE 

M_ 

            

 _M_ 

          

_M   

               
N_ 

             

_N_ 

           

_N 

           

F_ 

         

_F_ 

               

_F 

             
 V_ 

            

 _V_ 

          

_V 

         

S_ 

           

_S_ 

          

S_ 

         

Z_ 

            

_Z_ 

            

_Z 

        
Ș_ 

       

_Ș_ 

            

_Ș 

         
J_ 

            

_J_ 

         

_J 
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Anexă: ALBUM LOGOPEDIC  – CONSOANE- GRUPURI DE SUNETE 

H_ 

            

 _H_ 

          

_H   

               

Ț_ 

             

_Ț_ 

           

_Ț 

           

CE_ 

             

_CE_ 

               

_CE 

             
 CI_ 

                 

 _CI_ 

          

_CI 

         
GE_ 

           

_GE_ 

          

GE_ 

            

GI_ 

         

_GI_ 

            

_GI 

        
CHE_ 

 

       

_CHE_    (RACHETA) 

               

_CHE   

 

           

CHI_ 

               

_CHI_    

         

_CHI 
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Anexă: ALBUM LOGOPEDIC  – CONSOANE- GRUPURI DE SUNETE 

GHE_                     

           

_GHE_ 

          

_ GHE                     (veghe) 

            
GHI_ 

 

             

_GHI_                    (unghie) 

            

_GHI 

 

        

 

 

VIII.5. PROBĂ PENTRU EXAMINAREA VORBIRII REFLECTATE: 
 

Sursa: “Evaluarea în actul educaţional – terapeutic” – Elena Vlad, Ed. PROHUMANITATE, 1999 
Se pronunţă de către examinator cuvinte în care sunetele apar în diferite poziţii (iniţial, mediu, 

final) şi propoziţii. Ca şi la proba vorbirii independente, lista cuvintelor şi a propoziţiilor cuprinde toate 

sunetele limbii  
A APĂ COPAC ŞAUA 

 TATA, MAMA ŞI FATA SUNT ACASĂ. 

O OU COŞ ACOLO 

 OPREA ŞI ION FAC UN AVION. 

U UMĂR LEGUME TABLOU 

 UITE PE PUŞA CU O PĂPUŞĂ. 

E ELICE PESTE LAPTE 

 ELENA ŞI ENE BEAU LAPTE. 

I IBRIC MAŞINĂ PUI 

 IRINA ARE O PISICĂ ŞI DOI PUI. 

Ă ĂLA, ĂSTA CĂRĂMIDĂ COFĂ 

 EU MĂ SPĂL PE FAŢĂ. 

Î/Â ÎNVĂŢ LĂMÂIE VÂRÎ 

 GÂSCA ARE GÂT. 

P PA, PO, PU, PI, PĂ. 

 PASTĂ VAPOR DULAP 

 COPILUL A PUS PERNA PE PAT. 

B BA, BE, BI, BO, BĂ 

 BANCĂ BABĂ ALB 

 BELU ARE  O BANCĂ ALBĂ. 

M MA, ME, MI, MO MU, MĂ, MÎ 

 MASCĂ CĂMAŞĂ KILOGRAM 
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 MAMA CUMPĂRĂ MERE ŞI MARMELADĂ. 

F FA, FE, FI, FO, FU, FĂ 

 FUSTĂ POFTIM PANTOF 

 FĂNICĂ FACE CAFEA. 

V VA, VE, VI, VO, VU, VĂ 

 VULPE AVION ELEV 

 VOICU ARE CRAVATĂ NOUĂ. 

T TA, TE, TI, TO, TU, TĂ 

 TELEFON SECRETAR SOLDAT 

 TICU ARE TROTINETĂ. 

D DA, DE, DI, DO, DU, DĂ 

 DOUĂ UDĂ GARD 

 DUDU ARE DUDE. DAN ŞI DINU MERG ACASĂ. 

N NA, NE, NI, NO, NU, NĂ 

 NOR CANĂ TAVAN 

 NICU ŢINE ÎN MÂNĂ UN CREION. 

S SA, SE, SI ,SO, SU, SĂ 

 SUPA PASTĂ COMPUS 

 SANDU ŞI VASILE SUNT ACASĂ. 

H HA, HE, HI, HO, HU, HĂ 

 HORA ZAHĂR VĂZDUH 

 HORIA ARE HALAT. 

CE CE MUNCEŞTE ŞOARECE 

 CECILIA ARE CERCEI. 

CI CINCI MUNCITOR AICI 

 CIOARA ARE UN CIOC ŞI DOUĂ PICIOARE. 

GE GER DAMIGEANĂ FUGE 

 GETA ŞTERGE GEAMUL. 

GI GINGIE PAGINĂ FRAGI 

 GICĂ ARE DOUĂ MINGI. 

CHE CHENAR ECHER RIDICHE 

 TACHE ARE OCHELARI. 

CHI CHIPIU DESCHIS URECHI 

 CHIRICĂ A ÎNCHIS CHIUVETA. 

GHE GHETE BAGHETE GHERGHEF 

 GHEORGHE ARE GHETE NOI. 

GHI GHINDĂ BURGHIU JUNGHI 

 GHIŢĂ LUCREAZĂ LA MENGHINĂ. 

Z ZA, ZE, ZI, ZO, ZU, ZĂ 
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 ZIDAR BUZE VITEAZ 

 ZOICA ARE O BLUZĂ ROZ. 

Ş ŞA, ŞE, ŞI, ŞU, ŞĂ, ŞÎ 

 ŞERVET PUŞCĂ POŞTAŞ 

 ŞARPELE SE TÂRĂŞTE ÎN TUFIŞ. 

J JA, JE, JI, JĂ 

 JUCĂM PIJAMA GARAJ 

 JENI SE JOACĂ CU O JUCĂRIE. 

L LA, LE, LI, LU, LĂ, LÂ (LÎ) 

 LINGURĂ GALOŞI COPIL 

 LINA SPALĂ COPILUL. 

R RA, RE, RI, RU, RĂ 

 RAŢĂ MERE FULAR 

 CARUL ARE PATRU ROATE. 

Ţ ŢA, ŢE, ŢI, ŢO, ŢU 

 ŢĂRAN CĂŢEL BĂŢ 

 TIŢA  ARE  ŞORŢ. 

C CA, CO, CU, CĂ 

 CARTE MACARA BUTUC 

 COCOŞUL CÂNTĂ CU-CU-RI-GU! 

G GA, GO, GU, GĂ 

 GURĂ GOGOAŞĂ PLUG 

 GOGU ARE O GUMĂ MICĂ. 

 

VIII.6. PROBA DE COMPLETARE A LACUNELOR (oral): 
 

Sursa: “Evaluarea în actul educaţional – terapeutic” – Elena Vlad, Ed. PROHUMANITATE, 1999 

 

Se cere copiilor să completeze propoziţii cu început dat. 

Proba se poate da oral sau scris, şi se urmăreşte: - dacă completează corect propoziţia; 

- bogăţia vocabularului ; - imaginaţie lingvistică  

Nr./Crt. Propoziţii incomplete Cuvântul/tele   ales/e Notare  Observaţii 

1. Primăvara este  ..........    

2. Copiii se joacă  ..........    

3. Păsărelele se întorc din  .....    

4. Razele soarelui sunt  .......    

5. Ziua este  ..........    

6. Se aude  ..........    

7. Copiii pleacă veseli la  ......    

8. Mama pregăteşte  ..........    

9. Ţara noastră este  ..........    

10. Copiii aşteaptă  ..........    

VIII.7. PROBĂ - DEFINIREA  UNOR CUVINTE FAMILIARE  
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(adaptare după R. Zazzo) 

 
Sursa: “Evaluarea în actul educaţional – terapeutic” – Elena Vlad, Ed. PROHUMANITATE, 1999 

Întrebările se pun în ordinea indicată. Se insistă să se obţină răspunsul după ce copilul repetă 

cuvântul. Cotare: 1 punct pentru fiecare răspuns corect 
Nr. Crt. Întrebare 

 

Răspuns  

1. Ce este  un scaun ?  

 

2. 

 

Ce este o păpuşă ?  

3. 

 

Ce este  un cal ?  

4. 

 

Ce este  găina ?  

5. 

 

Ce este furculiţa ?  

6. 

 

Ce este  mărul ?  

7. 

 

Ce este o masă ?  

8. 

 

Ce este ploaia ?  

9. 

 

Ce este mama ?  

10. 

 

Ce este  şoferul ?  

 

VIII.8. PROBA COMPARĂRII DE NOŢIUNI 

 

Nr. 

Crt. 

Aspecte urmărite Modalităţi de 

realizare 

Observaţii  

1. Stabilirea deosebirilor: prin ce se deosebesc? 

 câinele şi vrabia  

 mărul şi para 

 fereastra şi uşa 

 paharul şi ceaşca 

 căruţa şi sania 

  

2. Stabilirea asemănărilor: prin ce se aseamănă? 

 o prună şi o piersică 

 pisica şi şoarecele 

 vaporul şi automobilul 

  

3. Stabilirea asemănărilor şi deosebirilor: 

 minge - portocală: 

 avion - porumbel: 

 fetiţă - păpuşă: 

 maşină - căruţă: 

  

 

VIII.9.EXAMINAREA STRUCTURII GRAMATICALE  
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Nr. 

Crt. 

 

 

Aspecte examinate  

 

Se realizează 

bine  

 

 

Se realizează 

cu dificultate 

 

Observaţii  

1. Formarea propoziţiilor simple în 

vorbirea spontană sau reprodusă: 

   

2. Folosirea singularului şi a pluralului: 

 acordul număr-gen la 

substantive cunoscute: 

 acordul număr-gen la 

substantive noi: 

   

3. Folosirea timpurilor verbelor:    

4. Verbalizarea unor relaţii temporale 

simple: 

   

5. Folosirea pronumelui personal:    

6. Folosirea pronumelui demonstrativ:    

 

 

 

VIII.10. PROBA DE VOCABULAR REY (adaptată) 

 

Se citeşte copilului fiecare cuvânt în parte şi se cer două cuvinte din categoria respectivă. 

Timp 15 minute. 

 
Nr. ITEMI RĂSPUNS VÂRSTA (ani) 

6 – 8/9 6– 10/14 6 – 14/18 

1 Îmbrăcăminte  X 0 0 

2 Arbori  X 0 0 

3 Încălţăminte  X 0 0 

4 Construcţii navale  X 0 0 

5 Boli  0 0 0 

6 Clădiri publice  0 0 0 

7 Fiinţe zburătoare  0 X 0 

8 Cereale   0 X 0 

9 Textile   0 0 0 

10 Legume   X 0 0 

11 Grade militare  0 X 0 

12 Metale preţioase  0 X 0 

13 Insecte   0 X 0 

14 Părţi ale corpului  X 0 0 

15 Maşini – unelte  0 0 X 

16 Condimente  0 0 X 

17 Diviziuni ale timpului  0 X 0 

18 Sentimente  0 X 0 

19 Verbe  0 X 0 

20 Materii prime  0 X 0 

21 Mamifere  0 X 0 

22 Arte  0 X 0 

23 Grade de rudenie  0 X 0 

24 Pietre preţioase  0 X 0 

25 Planete  0 0 0 

26 Ştiinţe  0 0 X 
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27 Meserii  0 0 X 

28 Forme geometrice  0 X X 

29 Arbori din ţările calde  0 0 X 

30 Consoane  0 X X 

31 Munci agricole  0 X 0 

32 Personaje istorice  0 X 0 

33 Fiinţe înotătoare  0 X 0 

34 Perioade de vârstă  0 X 0 

35 Pictori români  0 0 X 

36 Băuturi  0 0 X 

37 Decoraţiuni  0 0 X 

38 Muzicieni  0 0 X 

39 Tipuri de ape  0 X 0 

40 Animale exotice  0 X 0 

41 Feluri de mâncare  0 0 X 

42 Mijloace de locomoţie  0 X 0 

43 Organe de simţ  0 X 0 

44 Aparate de zbor  0 X 0 

45 Sporturi  0 X 0 

46 Capitale europene  0 X 0 

47 Feluri de climă  0 X 0 

48 Împărţiri administrative  0 X 0 

49 Inventatori  0 0 X 

50 Clase sociale  0 0 X 

51 Instrumente muzicale  0 0 X 

52 Personaje din opere literare  0 X 0 

53   0 0 X 

54 Opere muzicale  0 0 X 

55 Unităţi de producţie 

industrială 

 0 0 X 

56 Conducători politic actuali  0 0 X 

57 Măsuri de lungime  0 X 0 

58 Scriitori  0 X 0 

59 Oceane  0 X 0 

60 Actori de teatru  0 0 X 

61 Sportivi  0 X 0 

 

Numele şi prenumele: 

 

Vârsta…………….   Studii…………… 

Profesiunea: 

Diagnostic: 

Concluzii: 

 

Vârsta Itemi 

6 – 8/9 ani 1, 2, 3, 4, 10, 14 

9/10 – 14 ani 7, 8, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 

30, 31, 32,33, 34, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 

52, 57, 58, 59, 61 

14 – 18 ani 15, 16, 26, 27, 28, 29, 35, 36, 37, 38, 41, 49, 50, 51, 

53, 54, 55, 56, 60 
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VIII.11. PROBA PENTRU DETERMINAREA VÂRSTEI PSIHOLOGICE A  

LIMBAJULUI 

(7 probe) 

(adaptare după Alice Descoeudres) 

 
Sursa: E. Vrăşmaş, C. Stanică - „ Terapia tulburărilor de limbaj ". 

 

Contrarii (cu obiecte şi imagini) 

PROBA 1: Se prezintă copilului 10 obiecte cu proprietăţi contradictorii (în stare reală 

sau imaginea lor) 

 

1. Imaginea unei ciuperci mari şi a uneia mici. 

2. O periuţă nouă şi una veche. 

3. O bucată de fier tare şi o bucată de cauciuc moale. 

4. Imaginea unui bloc înalt  şi a unei case scunde. 

5. O bucată de hârtie netedă  şi un glaspapir zgrunţuros. 

6. Imaginea unui bătrân  şi a unui tânăr. 

7. O bucată de stofă călcată  şi una şifonată. 

8. Imaginea unui copil vesel şi a unui copil trist. 

9. Desenul unei linii drepte şi a uneia curbe. 

10. Două cutii de aceeaşi mărime şi aceeaşi formă: una goală şi una plină cu cuie. Se 

aşază una pe o mână (exemplu: cea mai grea pe mâna stângă). 

 

 

Instructaj: Se prezintă copilului obiectele succesiv, cu următoarele precizări verbale:  “Această 

cipercă este mare – i se arată imaginea, iar aceasta este .......(copilul să spună adjectivul 

contrariu). 

Alt calificativ nu este luat în consideraţie. Se procedează la fel la toate cele 10 probe. 

 

 

 

Se consemnează numărul de răspunsuri exacte. Se reia proba invers. Se prezintă 

imaginea ciupercii mici. Se consemnează răspunsurile exacte, se adună cu primele şi se face 

media. 
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mare 

 

 

 

 

           
mică 

 

 
nouă 

  

 
veche   

 

 
 tare 

  

             
 moale   

 

       înalt 

 

 

 

 

 

           
scund 
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 coaja netedă 

 

 
 coaja zgrunţuroasă 

 

 
bătrân 

 

 
tânăr 

 

 
vesel 

 

               
trist 

 

 
 

 

Linie dreaptă 

 

 
Linie curbă 

 

 
goalăl 

 

 
plină 
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Lacune 

PROBA 2: Completarea lacunelor dintr-un text vorbit. 

a) S-a făcut frumos, cerul este ............................ (albastru). 

 

b) Soarele este foarte ............................... (fierbinte). 

 

c) Ioana şi Maria se plimbă pe câmp. Ele adună .................... (flori). 

 

d) Ele sunt foarte mulţumite, auzind cântecele frumoase ale micilor ............. (păsărele). 

 

e) Deodată cerul se întunecă, se acoperă de ............... (nori). 

 

f) Fetiţele se grăbesc să se întorcă ............... (acasă). 

 

g) Înainte de-a ajunge acasă a început o mare ..................... (furtună). 

 

h) Fetiţele se sperie de zgomotul .................... (tunetului). 

 

i) Ele se roagă să fie adăpostite într-o casă, deoarece plouă puternic şi nu au ........... 

(umbrelă), iar hainele lor erau complet ........ (ude). 

 

Instructaj: se explică copilului că i se va spune o mică povestire şi acolo unde se opreşte 

logopedul, copilul trebuie să spună cuvăntul potrivit. Se consemnează numărul de 

răspunsuri corecte. 

 

Cifre 

PROBA 3: Repetare de numere: 

Testul are următoarele serii de numere 

Seria I : 2 – 4; 

Seria II: 5 – 6 – 3; 

Seria III: 4 – 7 – 3 – 2; 

Seria IV: 8 – 4 – 6 – 5 – 9; 

Seria V: 6 – 9 – 2 – 3 – 4 – 8; 
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Anunţăm: Eu îţi spun nişte numere. Tu trebuie să repeţi numerele spuse de mine. Dacă 

copilul n-a înţeles, se repetă chiar de trei ori, dar seria respectivă nu se mai consideră. 

Dacă nu poate repeta decât prima serie, primeşte coeficientul 2, pentru seria a II-a 

coeficientul 3, a III-a = 4; 

Pentru seria a IV-a = 5  şi pentru seria aV-a, coeficientul 6. Se consideră coeficientul 

ultimei serii reproduse corect. 

 

Materii 

 PROBA 4: Cunoaşterea a 6 materii 

Instructaj: Din ce sunt făcute? 

- cheia ....................... 

- masa ....................... 

- linguriţa ................... 

- fereastra .................... 

- pantofii ...................... 

- casele ........................(cel puţin trei materii: cărămidă, lemn, ciment) 

Se consemnează răspunsurile corecte. 

 

Contrarii (fără obiecte sau imagini) 

PROBA 5: Contrarii fără obiecte sau imagini. 

 

Dacă copilul nu înţelege termenul de contrar, i se explică prin exemplificări concrete: 

Vom expune 8 termeni. Copilul va spune termenii contrarii 

1. cald ....................... (frig sau rece); 

2. uscat ...................... (ud sau umed); 

3. frumos ...................... (urât); 

4. neascultător ..................... (ascultător sau cuminte); 

5. curat ....................... (murdar); 

6. mare .................... (mic); 

7. uşor ...................... (greu); 

8. vesel ..................... (trist, indispus, nefericit); 

Se notează de la 0 la 8 după răspunsuril exacte. 
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Culori 

PROBA 6: Denumirea de 10 culori 

 

 
Roşu 

 

 

Verde 

 

 
 

Negru 

 

  
Roz 

 

 
Alb 

 

 

Violet 

 

 
Gri 

 

 
Galben 

 

 
Maro 

 

 

 

Albastru 

       

 Se cere copilului să le denumească şi se notează răspunsurile de la 0 la 10, după 

numărul exact al răspunsurilor copiilor. 

http://www.clipartsalbum.com/asp/cliparts.asp?Language=EN&AreaCode=EN-US&LCID=1033&Source=Categories&Currentpage=2&Nextpage=1&Subcategories_ID=215&S=eggplants
http://www.clipartsalbum.com/asp/cliparts.asp?Language=EN&AreaCode=EN-US&LCID=1033&Source=Categories&Currentpage=2&Nextpage=1&Subcategories_ID=215&S=eggplants
http://www.clipartsalbum.com/asp/cliparts.asp?Language=EN&AreaCode=EN-US&LCID=1033&Source=Categories&Currentpage=2&Nextpage=1&Subcategories_ID=251&S=plums
http://www.clipartsalbum.com/asp/cliparts.asp?Language=EN&AreaCode=EN-US&LCID=1033&Source=Categories&Currentpage=2&Nextpage=1&Subcategories_ID=251&S=plums
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Verbe  

PROBA 7: Cunoaşterea sensului verbelor: 

Tesul are două serii de câte şase verbe 

 

Seria I: a tuşi 

  a fricţioana 

  a câştiga 

  a arunca 

  a spăla 

  a respira 

Mimăm tusea şi cerem elevului să spună ce facem ş.a.m.d. cu celelalte 5 verbe. 

Seria II: Se cere elevului să imite prin acţiune sensul verbelor:  

  a scrie 

  a se apleca 

  a se balansa 

  a se ridica 

  a sări 

  a împinge (ceva) 

Mimăm scierea , cerem elevului să facă şi el la fel, apoi să spună ce face. 

Se consemnează rezultatele, care se notează de la 0 la 12, după, după numărul răspunsurilor 

corecte. 

CALCULAREA VĂRSTEI PSIHOLOGICE A LIMBAJULUI 

 

PROBA COEF. CORESP. VĂRSTELOR 

3 ani     4 ani     5 ani    6 ani    7 ani    8 ani 

I. Contrarii (cu obiecte şi imagini)    4         5           6           8         10       10 

II. Lacune    2         3           4           6           8         9 

III. Cifre    3         3           4           5           5         5 

IV. Materii    3         4           5           6           6         6 

V. Contrarii (fără obiecte şi imagini)    4         5           6           7           8         8 

VI. Culori    2         3           4           6           8        10 

VII. Verbe    4         6           8           9          11       12 
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NOTĂ: Având valorile realizate de fiecare copil la cele 7 probe, le scriem în ordinea 

respectivă pe verticală şi în dreptul lor scriem vârsta limbajului corespunzătoare din 

tabelul de mai sus. Adunăm cele 7 vârste ale limbajului şi suma lor a împărţim la 7. Astfel 

abţinem vârsta psihologică a limbajului copilului , care corespunde sau nu cu vărsta 

cronologică. 

 

 

Proba  

 

Coeficientul corespunzător vârstelor 

 

3 ani 4 ani 5 ani 6 ani 7 ani 

I Contrarii (cu obiecte şi imagini)      

II Lacune       

III Cifre       

IV Materii      

V Contrarii (fără obiecte şi imagini)      

VI Culori       

VII Verbe       

 

 

                                                                                  

                                                                                 Total: 

                                                          Vârsta psihologică a limbajului: 

             

 

 

                                                                                

 

IX .EXAMINAREA LEXICO-GRAFICĂ 

 

 

 
IX.1. Proba de organizare perceptive-motrică - PROBA BENDER- SANTUCCI 

IX.2. Evaluarea predispozițiilor lexice - FAYASSE (1981) 

IX.3. Probe pentru examinarea citirii – Anexe: Texte pentru examinarea lexiei 

IX.4. Probă pentru examinarea scrierii  - Stănică, Vrășmaș 

IX.5.  Fișă de evaluare a dificultăților grafice  - E. Vrășmaș, C. Stănică 

IX.6. TEST A.B.C. (L. FILHO) – adaptat - Identificarea precoce a simptomelor dislexo-disgrafice 
IX.6. Proba BOREL- MAISONNY pentru evaluarea scris-cititului 

IX.8. Proba de examinare a copilului alalic 

IX.9.  Probe de conștientizare fonologică  

 

 

 



 45 

IX.1. PROBA DE ORGANIZARE PERCEPTIVĂ   după  testul L. Bender – B. S. 

PROBA BENDER- SANTUCCI 

(autor Hilda Santucci) 
Sursa: “Evaluarea în actul educaţional – terapeutic” – Elena Vlad, Ed. PROHUMANITATE, 1999 

 

TEHNICA APLICĂRII 

Descrierea materialului:  

Proba Bender-Santucci cuprinde 5 modele pe cartoane de 10/15 cm. 

Aplicarea probei:  

Desenele trebuie să fie aplicate succesiv în ordinea numerotării. Subiectul primeşte o coală de 

hârtie obişnuită (A3) şi un creion ascuţit. Nu primeşte riglă sau gumă. Se lucrează individual, 

într-o încăpere cu care copilul este familiarizat, pentru a evita distragerea atenţiei. 

 

Instructaj:  

„Am să-ţi cer să copiezi desene, să te străduieşti să le copiezi cât mai exact, chiar aşa cum le 

vezi.” Se pune în faţa copilului primul desen şi se spune: “Iată primul desen. În total sunt 5. 

Începe aici (se arată copilului colţul din stânga de sus al foii), tu va trebui să ai loc pentru toate.” 

Se pun succesiv în faţa copilului primele patru desene, pe măsură ce el le copiază. Când se pune 

al cincilea model i se spune: “Acesta este ultimul.” 

Timpul de execuţie al desenelor nu trebuie limitat; el poate să fie cronometrat pentru a surprinde 

ritmul de lucru caracteristic al subiectului. 

În cazul în care subiectul nu este mulţumit de lucrul său şi cere o nouă coală de hârtie, i se dă, dar 

cotarea se face pe prima formă. Când subiectul, fără să ceară o nouă coală reîncepe să deseneze 

pe aceeaşi coală, este lăsat să facă această nouă încercare. Este foarte interesant nu doar să se ştie 

dacă subiectul este capabil de a-şi critica copia, ci şi să se măsoare posibilităţile de corectare. În 

general, doar erorile mai puţin importante sunt eliminate la a doua încercare: subiecţii care 

întâmpină dificultăţi importante în reproducerea modelului nu beneficiază de a doua încercare. 

Corectarea unei erori antrenează foarte adesea o altă eroare. Dacă subiectul, fără să ceară 

repetarea, dă impresia că îşi critică realizarea, observatorul îi poate propune el a doua încercare. 

Se interzice copilului să schimbe poziţia modelului, dar nu se intervine dacă pe parcursul 

execuţiei, el schimbă  poziţia colii sale. 

 

Cotarea: 

- fiecare model poate însuma un maxim de puncte specific: modelul 1 – max. 10 puncte, modelul 

2 – max. 8 puncte, modelul 3 – max. 11 puncte, modelul 4 – max. 11 puncte, modelul 5 – max.10 

puncte. 

- cotarea se realizează având în vedere 3 aspecte pentru fiecare model: unghiurile, orientarea 

elementelor, poziţia relativă a elementelor.  

Pentru evaluarea punctelor care se atribuie, examinăm riguros fiecare desen, după criteriile pe 

care le vom expune mai jos. 
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MODELUL 1 

Maximum de puncte: 10. Nu s-a ţinut seama în notare decât de pătrat, cercul fiind reuşit de la  4 ani.  
A: UNGHIURILE 

3 puncte – cele 4 unghiuri ale pătratului sunt corecte (90 grade); 

2 puncte  - unghiurile nu sunt drepte; 

1 punct – pătratul este eşuat; laturile sunt curbe sau sinuoase (în fapt ele prezintă unghiuri 

suplimentare de trasaj); 

0 puncte – forme aberante; 

 

 B. ORIENTAREA 

3 puncte – Axa dreaptă (legând centrele celor două figuri); 

2 puncte – Axa este oblică sau axa nu trece prin vârful tangent la pătrat; 

1 punct – Unghiul format de axă cu orizontala depăşeşte 45 grade; 

 Nu trebuie avută încredere în impresie, care este de cele mai multe ori greşită. Se pune 

rigla sau o foaie de hârtie pe desen, astfel ca marginea să lege centrele figurilor. Eventuala eroare 

în execuţia desenului va apărea imediat. 

  

 

  

 

 

3 puncte 

 

 

 

 

2 puncte   

 
1 punct 

 
 

0 puncte 

 

3 puncte 

 

 
 

2 puncte   

 
 

 

 

 

1 punct 
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C. POZIŢIA RELATIVĂ 

3 puncte – tangenta este respectată; 

2 puncte – cvasitangentă (figurile nu se ating deloc); sau 

-  tangenta este respectată dar nu prin unghi; sau 

 - există forţare în obţinerea tangentei; 

1 punct – figurile sunt secante sau tangenta maschează o secantă; 

0 puncte – figurile sunt net separate; 

 

 

 Se adaugă un punct la total dacă dimensiunile figurilor au aceeaşi proporţie (cercul nu 

este nici mai mare nici mai mic decât pătratul) 

 Exemple de cazuri în care nu se adaugă un punct: 

 

 

 

 

 

 

 

3 puncte 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 puncte  - fig nu se ating deloc 

 
- fig. sunt tangente dar nu prin unghi 

 
- forţare în obţinerea tangentei 

 
1 punct 

 
Sau 

 

0 puncte 
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 MODELUL 2 

 

Maximum de puncte: 8. Simplitatea aparentă a acestei figuri poate să fie la originea reuşitei sale 

mai puţin bune. Notarea sa se dovedeşte dificilă. 
 A: UNGHIURILE 

- neexistând unghiuri evidente, căutarea şi aprecierea lor nu are loc; 

 

B. ORIENTAREA 

3 puncte – toate elementele, (grupele de trei cercuri) conservă orientarea bună (nu se cere să fie 

riguros paralele); 

2 puncte – 1 până la 3 elemente nu îşi menţin orientarea corectă, nu respectă orientare iniţială (ele 

sunt perpendiculare pe foaia de desen sau inverse); 

1 punct – mai mult de 3 elemente sunt eşuate - este suficient un singur element reuşit pentru a 

acorda un punct; 

0 puncte – nici un element nu prezintă orientarea corectă; 

 

 C. POZIŢIA RELATIVĂ 

3 puncte – dacă sunt îndeplinite 3 condiţii: 

  - dispoziţia orizontală a ansamblului; 

  - distanţa egală între elemente; 

  - cele trei cercuri ale fiecărui element sunt pe aceeaşi axă; 

 
 

2 puncte – dacă două condiţii sunt îndeplinite; 

1 punct – dacă o condiţie este îndeplinită; 

0 puncte – nici o condiţie nu este îndeplinită; 

 Se adaugă un punct pentru fiecare din aspectele următoare: 

a. sunt reproduse corect cercurile nu înlocuite cu puncte: 1 punct; 

b. numărul de elemente (grupele de trei cercuri) este de maxim 13 şi minim 9 (numărul exact 

este 11): 1 punct; 

Exemplul de mai jos: 

 
a. – nerespectat : 0 puncte 

b. – respectat (11 grupe de puncte): 1 punct 

 
Se procedează aici aşa cum am indicat mai înainte: se pune o riglă sau o foaie de hârtie pentru a scoate în evidenţă 

eroarea eventuală. Aceasta este indispensabilă pentru a evalua orientarea bună -  lipsa paralelismului între elementele 

care dau impresia că sunt greşite fără ca să fie. 

3 puncte 

 

2 puncte  

 

1 punct 

 

0 puncte 
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MODELUL 3 

 

Maximum de puncte: 11. 

A: UNGHIURILE 

3 puncte –  cele două unghiuri sunt corecte iar cele două croşete (mici arcuri de cerc terminale) 

sunt egale între ele. (nu se ţine seama de gradul lor de deschidere, dar acestea trebuie să fie 

sensibil apropiate între ele); 

2 puncte -  un unghi sau un arc de cerc eşuate; 

1 punct – două unghiuri sau două arcuri eşuate sau unul din fiecare; 

0 puncte – un singur unghi sau un singur arc este reuşit; 

3 puncte 

 

2 puncte 

 
1 punct 

 
Sau 

 

0 puncte 

 

 

 

 B.ORIENTAREA 

3 puncte – axa centrală de la figura cu arcuri (b) este prelungirea bisectoarei din unghiul figurii cu 

colţuri (a) 

2 puncte – condiţia de mai sus nu e respectată; 

1 punct – orientarea este aberantă; 

3 puncte 

 

    

2 puncte 

 
Sau 

 

1 punct 

 
Sau 
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C. POZIŢIA RELATIVĂ 

3 puncte – tangenta este respectată; 

2 puncte – cvasitangentă (figurile nu se ating) sau tangenta este forţată; 

1 punct – figurile sunt secante; 

0 puncte – figurile sunt net separate; 

 

 Puncte suplimentare:  

Se acordă câte un punct pentru fiecare din aspectele următoare: 

1. dimensiunile celor două figuri au aceleaşi proporţii; 

2. orientarea buclelor de la figura b este corectă; 

 

Exemple de cazuri în care se adaugă numai un punct: 

1. Dimensiuni disproporţionate 

 

1. Dimensiuni disproporţionate 

 
2. Inversiune în fig. b 

 

 
 

2. Inversiune în fig. b 

 

 

3 puncte 

 

 

 
 

2 puncte  - cvasitangentă 

 
Sau – tangenta este forţată 

 
1 punct – fig. secante 

 

 

0 puncte – fig. separate 
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MODELUL 4 

Maximum de puncte: 11. 

 A. UNGHIURI 

3 puncte – cele trei unghiuri sunt reproduse; 

2 puncte – numai două unghiuri sunt reproduse; 

1 punct – numai un unghi este reprodus; 

0 punct – absenţă de unghiuri; 

3 puncte 

 
 

2 puncte 

 

1 punct 

 

0 puncte 

 

 

 B. ORIENTAREA 

3 puncte – axa care leagă vârfurile celor trei unghiuri este orizontală. În caz de absenţă al unuia 

sau mai multor unghiuri, se consideră axa care leagă centrul seriilor succesive de puncte; 

2 puncte – axa este oblică; 

1 punct – axa este îndoită o dată; 

0 puncte – axa este îndoită de două ori; 

3 puncte 

 
Sau 

 

2 puncte 

 

 

1 punct 

 
 

0 puncte 
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C. POZIŢIA RELATIVĂ 

 

3 puncte – următoarele două condiţii trebuie îndeplinite: 

  - distanţa dintre elemente este egală şi sensibil egală cu modelul; 

  - progresia crescândă a elementelor este respectată; 

2 puncte – o singură condiţie este respectată; 

1 punct – nici o condiţie nu e respectată; 

0 puncte – există una sau mai multe inversiuni; 

3 puncte 

 
 

2 puncte 

 
Sau 

 
1 punct 

 
 

0 puncte 

 

 

 Puncte suplimentare:  

Se acordă câte un punct la total pentru fiecare din aspectele următoare: 

1. desenul este reprodus corect – 1 punct; 

2. punctele nu sunt reprezentate prin cercuri – 1 punct; 

 

 Se întâmplă că subiectul începe desenul corect şi punctele sunt înlocuite prin cercuri 

numai pe o parte a desenului. Nu se penalizează decât dacă cercurile sunt prezente în cel puţin 

două din cele 4 elemente ale desenului. 

  

Exemple de cazuri în care se adaugă puncte: 
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MODELUL  5 

Maximum de puncte: 10 

 

A: UNGHIURILE 

3 puncte – toate unghiurile sunt respectate; 

2 puncte – suprimarea unui unghi; 

1 punct – mai mult de un unghi este suprimat; sau 

-  dificultatea pe care o reprezintă reproducerea unghiurilor este de nedepăşit; sau  

- laturile sunt curbe sau sinuoase; 

Când două sau trei din aceste erori sunt cumulate – 1 punct. 

0 puncte – forma este aberantă; 

3 puncte 

 

2 puncte 

 
1 punct 

       

0 puncte 

 

 

 B. ORIENTAREA 

3 puncte – orientarea celor două figuri este corectă; 

2 puncte – orientarea unei figuri este corectă (figura a. verticală sau figura b. oblică). Pentru fig. 

b. nu se penalizează decât o singură latură sau linie (virtuală) care leagă cele două vârfuri şi nu 

este orientată corect. 

1 punct – eroare în orientarea ambelor figuri; 

3 puncte 

 

2 puncte 

 
Sau 

 

1 punct 
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C. POZIŢIA RELATIVĂ 

3 puncte – secanta este corectă (unghiurile 1 şi 2 ale figurii a. sunt în interiorul figurii b); unghiul 

3 de la fig. b. este interior figurii a. ; 

2 puncte – secanta incorectă (figurile a şi b sunt secante dar condiţia de mai sus nu este 

îndeplinită); 

1 punct – figurile sunt tangente; 

0 puncte – figurile sunt net separate sau dreptele sunt de două ori secante; 

3 puncte 

 

2 puncte 

 

1 punct 

 

0 puncte                sau 

      
 

Se adaugă 1 punct la total dacă dimensiunile celor două figuri au aceleaşi proporţii în lungime şi 

lăţime. 

Exemple de cazuri în care nu se adaugă punct: 
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REZULTATE 

 

Scor global (pe vârste este  X  +/ -  2 luni) Maxim = 50 puncte 

 

Vârsta Normal Mediu  Dispersie  Raport critic 

6 ani 23 26 22 - 30 1 

7 ani 40 29 24 - 32 2 

8 ani 55 33 30 - 36 0,50 

9 ani 40 35 31 - 39 0,75 

10 ani 35 38 35 - 41 0,66 (pe 2 ani) 

12 ani 63 40 37 - 42 1,00 (pe 2 ani) 

14 ani 61 42 39 - 44  

 Raportul critic de la 7 la 8 ani este influenţat de compoziţia grupei de eşalonare. Dacă 

numărul de fete ar echilibra numărul băieţilor se presupune că raportul ar avea valoarea 1 şi vecin 

cu 1 de la 8 la 9 ani. 

 

Ordinea de reuşite pe modele (cvartil superior) 

 

Vârsta Model 1 

Max. = 10 p. 

Model 2 

Max. = 8 p. 

Model 3 

Max. = 9 p. 

Model 4 

Max. = 11 p. 

Model 5 

Max. = 10 p. 

6 ani 30%     

7 ani 20 %  27 %   

8 ani 40 %  55 %  25% 

9 ani 50 % 30 % 55 % 30 % 35 % 

10 ani 85 % 28 % 75 % 31 % 62 % 

12 ani  41 %  46 % 82 % 

14 ani  65 %  50 %  

 

 

 

 

ETALONUL PE VÂRSTE 

 

Per 

centil 

Vârsta Cvartili  Reuşita 

6 7 8 9 10 11 

100 38 44 45 48 50 50  

Q4 

 

Foarte bună 90 36 37 41 44 48 49 

80 32 35 39 43 46 48 

70 29 32 38 42 44 47 Q3 Medie bună 

60 26 30 37 40 42 46 

50 23 28 35 39 40 44 md Medie 

40 22 27 33 35 38 43 Q2 Medie slabă 

30 20 25 31 33 37 42 

20 17 22 28 31 35 38 Q1 Slabă 

10 12 16 24 28 31 33 

0 5 6 9 11 13 16  Foarte slabă 
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FIŞA DE COTARE 

 

Numele şi prenumele:…………………………………………………………………… 

Data  naşterii: …………………………………………………………………………. 

Data examinării:………………………………………………………………………… 

Şcoala: ………………………………………Clasa:………………………………….. 

Media la limba română: ………………………………………………………………. 

Media la matematică: ……………………………………………………………………. 

Timp de execuţie: ………………………………….. 

 

Model 

 

       Aspect 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

V 

 

Total 

 

Unghi 

 

 

 

     

 

Orientare 

 

 

 

     

 

Poziţie relativă 

 

 

 

     

 

Total 

 

 

 

     

 

Concluzii: 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

      

 

Examinator: …………………………………………. 
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CONCLUZII 

 

 Copierea figurilor geometrice este o sarcină complexă a cărui nivel de rezolvare depinde 

de interacţiunea factorilor intelectuali, psihomotori şi de exerciţiu. 

 Realizarea modelelor presupune activitate de percepere, de analiză, sinteză, comparare a 

diferitelor forme, distanţe. Subiectul operează pe plan mintal cu obiectul, îi identifică elementele 

esenţiale, îl înţelege. 

 La debilii mintali, activitatea de copiere este mai mult o acţiune externă, pe plan extern cu 

obiectul. În loc de trei rânduri de cerculeţe, reproduc doar două sau mai mult de trei; în loc de 

puncte fac cercuri şi invers. Adesea copiază figurile geometrice schimbând orientarea, poziţia 

figurii în întregime. Acestea dovedesc tulburări ale percepţiei formei, mărimii şi relevă dificultăţi 

în realizarea percepţiilor spaţiale determinate de lipsa unei reglări interne a activităţii. Activismul 

redus duce la o observaţie superficială a modelului care după aceea este neglijat. 

 Structurarea perceptiv-motrică a spaţiului se constituie progresiv, în strânsă legătură cu 

dezvoltarea intelectuală a copilului. 

  La final putem concluziona punctând câteva aspecte importante: 

1. Perturbările perceptive se manifestă la debili prin nerespectarea mărimii, formei, structurii 

figurilor şi a proporţiilor. 

2. Nivelul scăzut al scorului obţinut la această probă nu se datorează întotdeauna unei 

întârzieri mintale globale (şi personalitatea îşi pune amprenta asupra reuşitei la test). 

3. Aspectele luate în considerare de cele trei criterii după care se realizează cotarea: 

- reproducerea orientării şi a poziţiei relative  sunt legate de nivelul de dezvoltare a  

percepţiei spaţiale; 

- reproducerea unghiurilor este legată de nivelul de dezvoltare a motricităţii şi gradul de 

maturizare; 

4. Testul B-S împreună cu altele este valid pentru stabilirea gradului de maturitate şcolară a 

copiilor la intrarea în clasa întâi. 
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MODELE 

MODEL 1  

 

MODEL 2  

 

MODEL 3  

 

MODEL 4  

 

MODEL 5  
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IX.2. EVALUAREA PREDISPOZIŢIILOR LEXICE 

FAYASSE 1981 

 
Sursa: Ghid de predare-învăţare pentru copii cu C.E.S., UNICEF & RENINCO, 2000 

Nume/prenume elev: ………………………….. 

Şc. ……………Cls……………………………... 

Data exeminării: ………………………………. 

Examinator:……………………………………. 

 

Categorii Criterii Observaţii 

a) Urmărirea 

cu privirea 

- urmăreşte un obiect de la stânga la dreapta; 

- urmăreşte cu degetul o linie de la stânga la 

dreapta; 

- denumeşte imagini de la stânga la dreapta; 

- trece la linia următoare; 

- denumeşte imagini de la stânga la dreapta 

cu trecere la linia următoare. 

 

b) Schema 

corporală  

- identifică stânga-dreapta asupra propriului 

corp, prin imitaţie; 

- identifică stânga-dreapta asupra propriului 

corp, după indicare; 

- identifică stânga-dreapta asupra propriului 

corp, după numire. 

 

c) 

Discriminarea 

auditivă 

- discriminare între 2 zgomote diferite; 

- discriminare între 2 sunete diferite executate 

de acelaşi instrument muzical; 

- discriminare între două cuvinte ce diferă 

printr-un fonem. 

 

d) 

Discriminarea 

vizuală 

- discriminarea culorilor: prin imitare 

(corespondenţă), desemnare; 

- discriminarea formelor: prin imitare, 

desemnare denumire; 

- discriminarea detaliilor într-o imagine. 

 

e) Organizare 

temporală 

- reproducerea a 2 acţiuni într-o ordine 

determinată; 

- reproducerea a 3 acţiuni într-o ordine 

determinată; 

- reproducerea prin imitare verbală a unei 

succesiuni de 2 cuvinte; 

- imitarea verbală a trei cuvinte legate; 

- diferenţierea între două ritmuri; 

- reproducerea unei structuri ritmice formate 

din 2 elemente; 

- reproducerea unei structuri ritmice formate 

din elemente; 

- ordonarea a 2 imagini în ordine temporală; 

- ordonarea a trei imagini în ordine 

temporală; 

- identificarea relaţiei înainte şi după într-o 

imagine; 
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Categorii Criterii Observaţii 

- repetarea unei secvenţe de 2 cuvinte; 

- repetarea unei secvenţe de trei cuvinte. 

f) Organizare 

spaţială 

- punerea în corespondenţă a unor imagini cu 

introducerea de coordonate spaţiale de bază 

(sus-jos, stânga-dreapta, deasupra-dedesubt); 

- indicarea coordonatelor spaţiale de bază 

într-o imagine; 

- numirea coordonatelor spaţiale de bază într-

o imagine. 

 

g) Memorare - reproducerea unui gest; 

- reproducerea unei secvenţe de trei culori; 

- reproducerea aranjării a 3 imagini; 

- recunoaşterea obiectelor din imagini. 

 

 

 

IX. 3. PROBE  PENTRU  EXAMINAREA LEXIEI – C. PĂUNESCU 

 
Sursa: C. Păunescu - "Tulburări de limbaj la copil". 

Au fost concepute de autori pentru examinarea lexiei la afazici. Probele 

au următoarea structură:  

1. Examen la nivelul literelor  

a) Se prezintă copilului 20 de litere mari de tipar şi se cere să găsească litera de tipar mică. 

Literele de tipar mari sunt aşezate în ordine alfabetică, iar cele mici în ordine aleatorie.  

b) Se cere copilului să găsească litera de tipar mare după litera auzită (pronunţia literelor e 

aleatorie).  

c) Lectură expresivă. Se cere copilului să citească cu voce tare cele 20 de litere (de tipar mare).  

2. Examen la nivelul cuvintelor  

a) Se cere copilului să găsească imaginea corespunzătoare unui cuvânt scris, pentru a aprecia 

capacitatea de a înţelege cele citite (lexie receptivă).  

Se prezintă 15 imagini: greblă, cui, cheie, ciocan, găleată, cană, stropitoare, gheaţă, 

foarfece, geantă, furcă, mănuşă, baie, sapă, pieptene.  

Se arată cuvântul scris şi se cere imaginea corespunzătoare.  

b) Pentru aprecierea capacităţii de înţelegere auditivă a ceea ce citeşte se prezintă copilului în 

ordine aleatorie un cuvânt şi se cere să arate cuvântul scris pe cartonaş.  

c) Lectura expresivă. Se cere copilului să citească cu voce cuvintele scrise pe cartonaşe 

reprezentând imaginile amintite.  

3. Examen la nivel propoziţional  

a) Lectura receptivă. Din 10 serii de 3 propoziţii scrise pe cartonaşe şi 10 imagini trebuie 

să stabilească corespondenţa dintre propoziţia corectă (una din trei) şi imaginea corespunzătoare. 

Exemplu de 3 propoziţii:  
Cizmarul repară ghete (corectă).  

Cizmarul repară un scaun (asemănătoare la început).  

Cizmarul porneşte maşina (complet diferită).  

 

b) Lectură expresivă. Se cere copilului să citescă un text în care apar şi cuvinte cu un 

anumit grad de dificultate. 
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PROBA DE CITIRE – BOVET 

 
Sursa: C. Stanică, E. Vrăşmaş - "Terapia tulburărilor de limbaj"., 1997 

Se utilizează pentru înregistrarea tipurilor de erori în actul lexic. Se poate aplica de la 

vârsta de 7 ani.  Se citeşte un text, de către copil, timp de 1 minut. Examinatorul notează, în acest 

timp, numărul de cuvinte citite şi numărul de erori:  
Număr cuvinte citite  

Număr cuvinte greşite   

Tipuri de greşeli:  

- omisiuni  

- confuzii litere  

- confuzii cuvinte  

- deformări  

- reluări  

- repetări  

- greşeli punctuaţie  

- greşeli de orientare(rânduri sărite 

 

 

Anexa:  TEXTE  -  pentru examinarea lexiei 

(Se înregistrează citirea: silabică, globală, “pe  ghicite”, precipitată, respectă/nu semnele de 

punctuaţie, dacă înţelege/nu mesajul textului) 

 

CLASA I 

Pisicuţa mea 

 Este mică, mititică. Are blana neagră şi moale. Când îi este foame miaună şi 

atunci îi dau să bea lapte. Mănâncă şi câte o bucăţică de carne. După ce se satură, 

aleargă prin casă şi se joacă cu tot ce se mişcă, minge sau hârtie. Dacă este obosită 

se caţără în pat sau se culcă pe covor, unde doarme. 

Ce drăguţă este pisicuţa mea. 
 

COTARE: 67 cuvinte la care se admit 5 greşeli. Şase sau mai multe erori îl includ pe copil în zona de alarmă. 

 

CLASA a II-a 

Căţeluşul meu 

Este mărunţel, negru pe sprâncene şi galben pe bot, cap, burtă. Labele îi sunt 

lângă gheare tot galbene. Când nu doarme nu are nici o clipă astâmpăr. 

Aleargă ca un nebun prin casă şi trece pe sub masă sau sare peste pat. Se 

leagă de toţi şi de toate. Papucii mamei îi roade parcă ar fi oase. Uneori, când 

citesc, nu-mi dă pace. Îmi apucă cu dinţii cartea, mâneca sau pantalonii şi trage cu 

toată puterea de ele. În schimb când mănânc, stă liniştit şi se uită ţintă la mine. 

Dacă nu-i dau şi lui o bucăţică, latră. 

Îmi este drag ca ochii din cap. 
 

COTARE: 108 cuvinte, la 8 sau mai multe greşeli copilul este suspectat de tulburări de lectură. 
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IX.4. PROBĂ PENTRU EXAMINAREA SCRIERII 

 

Sursa: „Terapia tulburărilor de limbaj” C.Stănică, E.Vrăşmaş, 1977 

 

Proba are următoarele etape: 

1. Examinarea alfabetului: 

Se cere copilului: 

a) să copieze litere din alfabet; 

b) să scrie litere după dictare; 

2. Examinarea silabelor:  

Se cere copilului: 

a) copiere de silabe simple (directe şi indirecte), dar şi complexe (cu grupuri 

consonantice tip “cro, bla”); 

b) să scrie aceste silabe după dictare; 

3. Examinarea cuvintelor: copiere şi dictare; 

4. Examinarea scrierii cifrelor şi numerelor (copiere şi dictare); 

5. Scriere (copiere şi dictare) de structuri în care apar anumite reguli de ortografie 

(ortograme) pe care elevul ar trebui să le cunoască. 

6. Completare: 

a) de litere lipsă în cuvinte; 

b) de cuvinte lipsă în propoziţii; 

7. Segregare. 

Se cere copilului să reconstituie textul: 

 Ni-cu-şor-a-ple-cat-d-e-a-cas-ă-să-s-e-s-ca-l-de-î-n-D-u-n-ă-re.p-r-i-e-te-nuls-ău-i-

a-sp-u-sc-ă-a-pa-est-e-pr-eam-a-re     etc. 

 

8. Copiere şi scriere după dictare - texte; 

 

9. Compunere după imagini. 
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Nume/prenume elev: ………………………….. 

Şc. ……………Cls……………………………... 

Data exeminării: ………………………………. 

Examinator:……………………………………. 

 

 

FIŞA DE EXAMINARE     
Probă pentru examinarea scrierii -   C.Stănică, E.Vrăşmaş 

Nr. Sarcina 

Ex. 

1. 

a)Copiază literele: 

a, d, P,  g,  T,  b,  p,  B,  F, t,  M,  n,  u,  v, N,  c,  G, S,  z, f   
……………………………………………………………………………. 

b)Scrie după dictare: 

……………………………………………………………………………… 

Ex. 

2. 

a)Copiază silabele: 

ca,  gra, af, tu, es, oz, mi, na, du, ba, pe, pra, dri, pru, bla, cleş 

 
………………………………………………………………………………….. 

b)Scrie după dictare silabele: 

 

………………………………………………………………………………….. 

Ex. 

3. 

 

a)Copiază cuvintele: 

dar, clar, scop, mâna, tricou, plantă, cravată, submarin, împrumutat, ascunzătoare 

 

………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………… 

b)Scrie după dictare cuvintele: 

 

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………... 

Ex. 

4. 

a)Copiază cifrele: 

1,  6, 9,  7,  5,  3,  4, 36, 72 , 96,  38,  173, 104, 920, 800 

 
………………………………………………………………………………….. 

b)Scrie după dictare cifrele: 

 

…………………………………………………………………………………. 

 

Ex. 

5. 

Copiază: 

porumb,încăpere, într-o, s-au dus, i-au crescut; ţie îţi dau tărâţe; se târâ pe gheaţă; 

 

……………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………….. 

Scrie după dictare: 

 

……………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………. 
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Nr. Sarcina 

Ex. 

6. 

a)Completează literele lipsă din cuvintele date: 

__ac,    ramu__ă,   c__anţă,    ar__ore,  c__rc,   

 

îng__eţată,   __luier,  __eget,  po__,  ra__ 
 

b)Completează propoziţiile cu cuvintele potrivite: 

 

Pe cer străluceşte ………………………………………………………….. . 

S-au copt  …………………………………………………. dulci şi zemoase. 

…………………………………………………………cântă vesel păsărele. 

Ex. 

7 

Reconstruieşte corect cuvintele şi propoziţiile din textul dat pentru a avea înţeles: 

 

N i c u ş o r a p l e c a t d e a c a s ă s ă s e s c a l d e î n D u n ă r e. p r ie t 

e n u l s ă u i a s p u s c ă a pa e s t e p r e a m a r e ş i n u s e p o a t  e f a c e b a i 

e î n e a.. 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

Ex.8 a) Copiază: 

     Soarele răsare pe cerul senin. Roua dimineţii umezeşte iarba şi florile. Păsările 

s-au trezit şi brăzdează cerul în lung şi în lat în căutarea hranei. Începe o nouă zi 

de vară . 

b) Scrie după dictare: 

……………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

Ex. 

9 

Compune după imagine o mică poveste: 

 
……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………….. 
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Nume/prenume elev: ………………………….. 

Şc. ……………Cls……………………………... 

Data exeminării: ………………………………. 

Examinator:……………………………………. 

 

Înregistrarea rezultatelor 
Probă pentru examinarea scrierii -   C.Stănică, E.Vrăşmaş 

Nr. Criterii de 

evaluare 

Observaţii asupra modului de realizare a sarcinilor 

1 Recunoaşterea 

literelor 

 

 

 

 

2 Reproducerea 

literelor; tipuri de 

erori 

 

 

 

 

3 Nivelul scrierii 

silabice şi al 

cuvintelor (sinteza 

silabei şi a 

cuvântului) 

 

 

 

 

 

 

4 Tipuri de erori 

(inversiuni, 

omisiuni, 

substituiri, 

adăugiri) 

 

 

 

 

 

 

5 Fidelitatea copierii  

 

 

 

6 Orientarea în 

spaţiul grafic 

 

 

 

 

7 Ritmul scrierii  

 

 

 

8 Semnele de 

punctuaţie 

 

 

 

 

9 Compunerea după 

imagini 
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IX.5. FIŞĂ DE EVALUARE A DIFICULTĂŢILOR GRAFICE 
 

Sursa: “Terapia tulburărilor de limbaj” E.Vrăşmaş, C.Stănică, 1997 

 Fişa de evaluare a dificultăţilor grafice este un instrument util în construcţia de 

intervenţie personalizată, pe aria scriere, întrucât identifică dificultăţile, tipurile de erori 

întâmpinate de copil în actul grafic. Cele mai frecvente deformări ale scrisului sunt redate de 6 

categorii (în total 22 de itemi) cu grade diferite de dificultate (U = uşor, M = mediu, G = grav). 

 Itemii 5, 9, 10, 11, 21 evidenţiază cea mai mare abatere relevând în mod clar o disgrafie.  

 Itemii 3, 4, 7, 11, 12, 15 evidenţiază nerespectarea regulilor, iar 20 (combinat cu 1) 

poate semnala o disgrafie motorie. 

Notare    Total : 0 – 14 p. = tulburări uşoare 

 G = 3 p.   14 – 28 p. = semnal de alarmă 

 M = 2 p.   28 – 44 p. = necesită intervenţie complexă  

 U = 1 p.                                                       şi terapie adecvată 

 

FIŞĂ DE NOTARE 
Fișa de evaluare a dificultăților grafice -   E.Vrăşmaş, C.Stănică 

Item  Categorii de dificultăţi Notare 

 

1. 

I. Deformări la nivelul literei (formă, proporţie, dimensiuni) 

Lizibilitate: 

- formă 

- mărime 

- proporţie 

- distanţă 

- contopiri ale literelor 

 

 

U 

U 

U 

U 

U 

 

 

1 p 

1 p 

1 p 

1 p 

1 p 

 

2 

3. 

4. 

 

 

5. 

6. 

7. 

II. Deformări în scrierea cuvintelor 

Omisiuni de litere 

Omisiuni de silabe 

Confuzii de litere: 

- tipice: f/v, c/g, t/d, p/b etc. 

- atipice 

Inversiuni de silabe 

Adăugiri de litere 

Substituiri de litere 

 

U 

M 

 

M 

M 

G 

M 

M 

 

1 p 

2 p 

 

2 p 

2 p 

3 p 

2 p 

2 p 

 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

III. Deformări în scrierea propoziţiei şi frazei 

Lipsa majusculei  

Omisiuni de cuvinte 

Contopiri de cuvinte 

Agramatisme atipice 

Semne de punctuaţie 

Scrierea diftongilor, triftongilor, a grupurilor consonantice 

Grupurile de litere: ce - ci, che - chi, ge - gi, ghe – ghi 

Articulări 

Conjugări 

Erori socio-lingvistice (de context cultural) 

Vocabular deficitar în scris (calitate şi cantitate) 

Inversiuni de cuvinte 

 

U 

U 

G 

G 

U 

M 

U 

M 

M 

U 

M 

M 

 

1 p 

1 p 

3 p 

3 p 

1 p 

2 p 

1 p 

2 p  

2 p 

1 p 

2 p 

2 p 

 

20. 

IV. Pagina 

Proasta organizare, rânduri coborâtoare, suitoare, frânte, alineat, 

îngrămădiri, titlul, aşezarea în pagină, etc. 

 

M 

 

2 p 

 

21. 

V. Alte criterii 

Scrisul în oglindă 

 

G 

 

3 p 

 

22. 

VI. Cifre şi numere 

Scrierea cifrelor şi numerelor 

 

M 

 

2 p 

 TOTAL  
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Anexa: 

FIȘĂ PENTRU EXAMINAREA SCRIERII 

 

1. Citeşte cu atenţie textul de mai jos, compune şi scrie corect: 

 Ni-cu-şor-a-ple-cat-d-e-a-cas-ă-să-s-e-s-ca-l-de-î-n-D-u-n-ă-re.p-r-i-e-te-nuls-ău-i-

a-s-pu-s-c-ă-a-pa-e-ste-p-re-a-m-a-r-e-ş-i-nu-s-e-p-oa-t-e-f-a-c-eba-i-e-da-r-n-i-c-u-ş-or-n-a-v-ru-

t-s-ă-as-c-u-l-te-ş-i-e r-a-s-ă-o-pă-ţe-a-s-c-ă. 

 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Scrie prima propoziţie din textul de mai sus, cu cuvintele despărţite în silabe. 

 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

3. Citeşte textul de mai jos. Desparte cuvintele prin linii verticale. Pune punctul şi 

litera mare acolo unde trebuie. 

Exemplu: 

 o p a s ă r e a p o p o s i t l a s t r e a ş i n a c a s e i n o a s t r e 

 O / pasăre / a / poposit / la / streaşina / casei / noastre./ 

 

 C o r p u l e i  e s t e a c o p e r  i t c u p e n e ne g r e în f a ţ ă p e n e l e s u n ta l b 

e a r i p i l e a l u n g i t e ş i a s c u ţ i t e s u n t a s e m e n e a u n o r s ă g e ţ i c o a d a e s t e d e 

s p i c a t ă î n d o u ă c a o f u r c u l i ţ ă a c e a s t ă v e s t i t o a r e a p r i m ă v e r i i e c e a m a 

i î n d r ă g i t ă d e  n o i 

 

 

IX.6. TEST A.B.C. (L. FILHO) – adaptat 

 

Identificarea precoce a simptomelor dislexo-disgrafice 

 
Sursa: „Set de instrumente, probe și teste pentru evaluarea educațională a copiilor cu dizabilități”  Asoc. Reninco, 2003  
Testul verifică maturitatea psihomotorie a copilului, ca suport pentru învăţarea citit/scrisului şi 

are 8 probe. 

 

Proba 1: Copiere de figuri 

 

Fig. Pătrat, romb, triunghi, rotund      

                

                                              
Se notează numărul figurilor reproduse corect 
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Proba 2: Denumire figuri 

Pe carton sunt desenate 7 obiecte familiare. Se prezintă copilului 30”, după care trebuie să 

le identifice. Nu se fixează timp limită pentru răspuns. E suficient ca subiectul să le recunoască şi 

să explice. 

 

             
 

 

Proba 3: Reproducerea de figuri 

Examinatorul face o mişcare simplă cu degetul în aer, o spirală, un M, un V, un A, un L, 

un C, un cerc, o sinusoidă, un zigzag. Subiectul trebuie să le reproducă pe hârtie. Rezultatul 

depinde de calitatea reproducerii şi de existenţa sau absenţa mişcărilor inverse. 

 

Proba 4: Reproducerea de cuvinte 

Se pronunţă în faţa copilului o serie de cuvinte pe care acesta trebui să le repete. Se ţine 

seama de reproducere, nu de corectitudinea pronunţării. 

Material verbal: zahăr, cireşe, trandafir, portocale, locomotivă, televizor, motocicletă, arc, 

crocodil, gogoşi, doamnă, pantof. 

 

Proba 5: Reproducerea unei povestiri: 

Examinatorul povesteşte o istorioară pe care copilul trebuie să o reproducă. Se numără 

totalul ideilor şi al detaliilor reţinute. 

TEXT:  

Sandu avea două mere mari şi frumoase. El s-a ascuns să le mănânce singur. Deodată a 

auzit-o pe sora lui, Geta, strigându-l: 

- Sandule, Sandule, unde eşti? 

Sandu s-a făcut că nu aude. După ce a terminat de mâncat merele, a ieşit din ascunzătoare şi 

a întrebat-o pe sora sa de ce l-a căutat. 

- Am două prăjituri şi vreau să-ţi dau şi ţie una. Uite, poftim! 

Sandu a luat-o şi s-a ruşinat de fapta sa. 

 

Proba 6: Reproducerea de polisilabe 

Se notează reproducerile corecte: 

Material verbal: 

ri – ca – pe   mon – dur – va – lo   no – fi – ta – du – ren 

mi – ron – bi   o – tru – ci – re   son – zi - bi – de – lu 

fa – vi – ker   sin – zan – el – jou   mu – ni – va – me - ta 

ta – con – din   cu – ti – du – ron   sal – ti – du – rel – tor 

ja – fa – zen   a – cu – te – bo   pul – bla – go – ri – til 

ţa – ci – jon 

    

Proba 7: Decupare 

Copilul trebuie să decupeze o bandă de hârtie, urmând o linie ondulată şi o linie în zigzag. 

Se acordă 1 minut pentru executarea probei. 

Grosimea linie  este de 3 mm. Rezultatul depinde de extensiunea (ce lungime parcurge) şi 

perfecţiunea executării. 
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 Punctare: 

Pe hârtie de caiet cu pătrăţele se cere copilului să pună un punct în fiecare pătrăţel. Scorul 

depinde de numărul de puncte marcate în 30”. 

Toate punctele sunt numărate, chiar dacă au fost marcate mai multe în acelaşi pătrăţel. 

 

Interpretare: 

Testul A.B.C. relevă date cu privire la: 

1. coordonare vizual-motrică (1 – 2 - 7); 

2. rezistenţa la inversiuni în copierea de figuri (3); 

3. memorie vizuală (2); 

4. rezistenţa la ecolalie (4 - 6); 

5. coordonare auditivo-motrică (6); 

6. capacitatea de pronunţare (6); 

7. memorie auditivă (4); 

8. gradul de oboseală (5 - 7); 

9. gradul de atenţie dirijată (2 – 5 – 7 - 8); 

10. vocabular şi înţelegere generală (2 şi mai ales 5). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  
 

 

  
 

 

 

  

 

 

IX.7. PROBA BOREL- MAISONNY - PENTRU EVALUAREA SCRIS-CITITULUI 

 

Structura probei: 

1Denumirea literelor alfabetului (prezentate aleatoriu) şi a semnelor de punctuaţie; 

2. Silaba – se dau silabe directe şi inverse, inclusiv silabe predispuse la confuziilor auditive 

şi vizuale (consoane surde sau sonore, litere predispuse confuziilor cinetice: p, d, b, u, n); 

3. Citirea structurilor consonantice: logatomi tip – arc, pla, cra, ast, apl, ble, glo, psi, etc.; 

4. Citire de cifre şi numere; 

5. Controlul continuităţii în deplasarea stânga-dreapta a citirii (respectarea rândurilor); 

6. Lectura cuvintelor, propoziţiilor, textelor de dificultate crescândă, cu povestire 

consecutivă. Se notează dacă lectura este silabică, globală, “pe ghicite”, precipitată, dacă 

se respectă semnele de punctuaţie, dacă înţelege mesajul textului. 
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Aplicarea sarcinilor trebuie să ţină seama de câteva reguli: 

- literele trebuie să fie scrise cu caractere cu care copilul este obişnuit; 

- să nu se întrerupă examinarea chiar dacă se fac erori; 

- să se noteze la fiecare exerciţiu timpul necesar execuţiei şi toate erorile 

 

 

FIŞA DE COTARE 

 
 PROBA BOREL- MAISONNY PENTRU SCRIS-CITIT 

 

 

Numele şi prenumele:…………………………………………………………………………….. 

Data naşterii:………………………………..Data examinării:…………………………………… 

Şcoala: ………………………………………………Clasa:………………………………….. 

 

 

Sarcini Modalităţi de realizare (tipuri de erori) Timp 

1. litere   

 

 

 

 

2. silabe  

 

 

 

 

3. logatomi  

 

 

 

 

4. cifre, nr.  

 

 

 

 

5.continuit. 

st.-dr. în citire 

şi scriere 

 

 

 

 

 

6. lectura silabică, globală, “pe ghicite”, precipitată, respectă/nu semnele 

de punctuaţie, dacă înţelege/nu mesajul textului 

 

 

 

 

 

Concluzii  
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Nume/prenume elev: ………………………….. 

Şc. ……………Cls……………………………... 

Data exeminării: ………………………………. 

FIŞA DE EXAMINARE     
Proba BOREL- MAISONNY pentru scris-citit 

Nr. Sarcina 

Ex. 

1. 

Citeşte: 

a, d,  P,  g,  T,  b,  p,  B,  F,  t,  M,  n,  u,  v,   N,  c,  G, 

S,  z, f   
Ex. 

2. 

Citeşte: 

ca – ga               af – ta              mâ - na 

ta – da               es – ez               du - ba 

          pa – ba               ul – ur                tu - fa 

Ex. 

3. 

 

Citeşte: 

cra, gri, cre, gru 

tri, dra, fre, sru 

ple, bli, plu, bla 

mna, mla, nlu, nra 

Ex. 

4. 

Citeşte: 

1,  6, 9,  7,  5,  3,  8,  2,  4, 

36,  84, 72 , 96,  38, 51, 

173, 518, 104, 920, 800 
Ex. 

5. 

Copiază ultima coloană de la Ex. nr. 2: 

…………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………. 

Copiază al doilea rând de la Ex. nr. 4: 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

Copiază primul rând de cifre de la Ex. nr.4: 

…………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………… 

Ex. 

6. 

Citeşte şi apoi povesteşte ce ai înţeles: 

Este mică, mititică. Are blana neagră şi moale. Când îi este foame miaună 

şi atunci îi dau să bea lapte. Mănâncă şi câte o bucăţică de carne. După ce se 

satură, aleargă prin casă şi se joacă cu tot ce se mişcă, minge sau hârtie. Dacă 

este obosită se caţără în pat sau se culcă pe covor, unde doarme. 

Ce drăguţă este pisicuţa mea. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………... 
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IX.8. FIŞA DE EXAMINARE A COPILULUI  ALALIC 

 
Sursa:  C. Stanică, E. Vrăşmaş - "Terapia tulburărilor de limbaj". 1997 

 

Fişa a fost concepută de prof. logoped C. Stanică şi evaluează comportamentul copilului 

alalic pe 8 coordonate: limbaj, motricitate, atitudine faţă de vorbire, atenţie, percepţii şi 

reprezentări spaţiale, memorie, conduită generală şi joc.  

Este o fişă de evaluare preterapeutică cu următoarele obiective:  

- inventarul vocabularului  

- inventarul sunetelor pronunţate: izolat şi în cuvinte, repetat şi independent  

- înţelegerea limbajului 

- indicarea obiectelor la cerere şi executarea de comenzi verbale simple şi complexe  

            - identificarea obiectelor prezentate într-o serie dublă de imagini  

            - reconstituirea imaginilor sau a obiectelor din părţile componente  

            - sortarea de imagini după criterii de formă, culoare, categorie  

            - copiere de figuri: linie, cerc, pătrat, casă  

 

FIŞA DE EXAMINARE 

I. Limbaj:  

1. impresiv  
a) posibilităţi de receptare: auz, citire pe buze, gesturi  

b) înţelegerea vorbirii celor din jur: sonoră, mimică, raportat la vârstă  

2. expresiv  
a) pronunţarea de sunete izolate: - omise  

b) alterate  

c) reflectat  

d) independent  

e) posibilitatea de articulare - imitare model verbal  

f) vocabular - bogăţie, ce cuprinde, ce categorii gramaticale predomină  

g) structuri gramaticale - sunt sau nu operaţionale  

II. Motricitate:  
1. generală - alergări, diverse mişcări  

2. mişcări mici: - precizie  

- îndemânare  

- mişcări supraadăugate Exemple: - 

încheiat nasturi  

- legat şireturi  

- înşirat mărgele  

- tăiat cu foarfecă  

3. aparat fonator: limbă, buze, maxilare  

III. Atitudine faţă de vorbire: - fuga de efort  

- încredere în forţele proprii  

- indiferenţă, inconştienţă  

- sentiment de superioritate  

IV. Atenţie: - concentrare-joc mozaic: "ce lipseşte"  

- stabilitate  

- atenţia faţă de vorbire  

- capacitatea de a asculta poveşti, propoziţii, cuvinte  

V. Percepţii şi reprezentări spaţiale :  
- reconstruirea întregului din părţi disparate  
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- jocuri cu cuburi  

- orientarea corpului faţă de obiectele din jur  

VI. Memorie:  
- numărul de repetiţii necesar pentru fixarea mnezică a schemei motorii cuvântului  

- numărul de repetiţii necesar pentru fixarea semnificaţiei cuvântului  

- păstrarea celor însuşite  

VII. Conduita generală: - agerime  

     - apatie  

VIII. Jocul: - stereotip  

- organizat  

- independent  

- raportat la vârsta copilului  

.  

 

IX.9. PROBE DE CONŞTIENTIZARE FONOLOGICĂ 

 

Este vorba de un set de probe pentru evaluarea competenţelor fonologice ale copilului 

preşcolar şi şcolar mic.  

Conştientizarea fonologică este un concept nou în literatura logopedică şi ea se referă la 

capacitatea copilului de-a manipula, în mod explicit, unităţile discrete ale limbii şi de-a efectua 

operaţii cu ele (foneme, silabe).  

Se consideră că existenţa sau non-existenţa acestor abilităţi explică progresul sau, 

dimpotrivă, accesul dificil în învăţarea lexiei.  

Probele pot fi folosite şi în diagnosticarea retardului de limbaj şi în afazie.  

Pe baza lor se pot întocmi programe de intervenţie personalizate, întrucât detectează clar 

segmentele deficitare.  

 

Sursa bibliografică: Reeducaîion orthophonique nr. 197/1999 (număr tematic) – 
Pornind de la aceste probe, şcoala logopedică franceză a alcătuit un Program de antrenament al conştientizării fonologice intitulat 

"Phonorama" 

 

Structura probelor:  

1) recunoaşterea rimelor (8 itemi)  

Se cere copilului să găsească, din 3 cuvinte date, cuvântul care rimează cu un cuvânt 

"ţintă". Ex.: se dă cuvântul ţintă avion şi alte 3 cuvinte: palton, baston, cartof (se dau imagini).  

2) numărarea silabelor (8 itemi)  

Copilul trebuie să spună sau să arate cu degetele numărul de silabe al unor cuvinte.  

3) eliminarea silabică (12 itemi)  

Se cere copilului să îndepărteze, mintal, prima silabă a cuvântului, ultima silabă sau cea 

din mijloc şi să spună ce-a rămas din cuvânt.  

4) identificarea consoanelor (8 itemi)  

Se cere copilului să găsească pe o fişă în care sunt 3 cuvinte (imagini), cuvântul care nu 

începe cu aceeaşi consoană ca şi cuvântul "ţintă". Ex.: se dau cuvintele: pară, pâine, coş, iar 

cuvântul ţintă este "pat".  

5) numirea consoanei iniţiale (8 itemi)  

Se cere copilului să identifice consoana iniţială a unui cuvânt şi să pronunţe fonemul 

respectiv.  

6) eliminarea fonemelor (8 itemi)  

Se cere copilului să suprime primul sunet din cuvânt şi să spună ce-a rămas. Ex.: braţe-

raţe.  
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Fișă - CONŞTIENTIZARE FONOLOGICĂ 
 

Nume şi prenume                                      vârsta                        
 

1. Recunoaşterea rimelor - cuvântul care rimează cu un cuvânt "ţintă" 
Cuvânt țintă Alege cuvântul care rimează 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
2. Numărarea silabelor - spune sau colorează număreul de silabe al cuvintelor folosite pentru 

imaginile date: 

                                                     
  ΟΟΟΟΟ                       ΟΟΟΟ                         ΟΟΟΟΟ  
 

3. Eliminarea silabică - îndepărtează mintal, prima silabă a cuvântului, ultima silabă sau cea 

din mijloc şi să spune ce-a rămas din cuvânt.  

Prima silabă Ultima silabă Silaba din mijloc 

scrisoare  păsărică  vişine  

şosete  sapă  caise  
 

4. Identificarea consoanelor - găseşte cuvântul care nu începe cu acelaşi sunet ca şi 

cuvântul țintă: 
Cuv. țintă    

 
    

 
 

 

5. Numirea consoanei iniţiale - spune cu ce sunet încep cuvintele (imagini)  apoi scrie litera 

corespunzătoare sub imagine: 

                            
 

6. Eliminarea fonemelor - suprimă  primul fonem şi spune ce a rămas: 

BRAŢE……………………….SAPĂ…………………CLAMĂ…………… 
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X. FIŞE DE EXAMINARE LOGOPEDICĂ COMPLEXĂ – MODELE 

COMPLETATE 
                                                                           

CENTRUL LOGOPEDIC JUDETEAN SIBIU – CJRAE SIBIU  

                              CABINETUL  LOGOPEDIC INTERSCOLAR  Nr.                     

 

 

X.1. FIŞĂ DE EXAMINARE LOGOPEDICĂ COMPLEXĂ - ȘCOLARI 

 

 Prof. logoped: 

Nr.fişei: 

Date personale 

Numele şi prenumele logopatului: U.  Ș. 

Data naşterii: 14.02.2009;  Domiciliul: Str. O. , Bl. 15;  Telefon:  

Unitatea şcolară: Școala Gimn. nr... ;   Clasa: Pregătitoare;    Învăţătoare: A. A. 

 

Date familiale 

Numele şi prenumele tatălui: U. Ș.;    profesia/locul de muncă: elecrician 

Numele şi prenumele mamei: U. E.;   profesia/locul de muncă: asistent vânzări  

Structura familiei: închegată; părinți, 1copil;  

Relaţia dintre părinţi: armonioase  

 

ANAMNEZA 

Naşterea:  normală, la termen; malformaţii: nu;  boli ale copilăriei: varicelă, pojărel 

          Apgar 10 : greutatea la naștere. 3,100 Kg 

 

Motricitatea  - şade     6  7 8 9 10 

   - merge    10 12      14 16 18 

Deprinderi igienico-sanitare  

 - controlul defecţiei   4 6 8 10 12   

 - controlul micţiunii diurne 8 10      12 14 16  

 - controlul micţiunii nocturne :  14 16      18 20 22  

 

Date asupra auzului şi limbajului  
Evoluţia vorbirii - gângurit    2 3  4  

   - lalaţiunea    4 6  8 10 12 

   - primul cuvânt   8 10 12 14 16 

   - prima propoziţie   14 16 18 20 22 

Limba maternă: româna 

Înţelegerea vorbirii celor din jur: adecvată vârstei cronologice 

Când a apărut tulburarea de limbaj: de la debutul vorbirii 

Dacă a beneficiat de intervenţie logopedică anterior: nu 

 

Examenul somatic şi funcţional 

1.conformaţia capului (mare, mic, malformații,etc.): nu prezintă malformaţii ale oaselor feţei sau 

ale cutiei craniene 
2.cavitate toracică (îngustă, turtită, carenţată): normală 

3.membre (rahirice, deformate, paretice): normale 

4.cavitatea bucală: aparatul fonoarticulator funcțional 
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5.palat (înalt, îngust, turtit şi plat, despicat, scurt): normal 

6.văl palatin (paretic, scurt, deformat, lipsă): normal 

7.limba (hipoglosie, macroglosie, fren prins sau scurt): mobilitate bună 

8.buze (despicate, groase, scurte, căzute, subţiri, buză de iepure, etc.): subțiri 

9.maxilare (prognatic, progenic, muşcătură deschisă): închidere simetrică 

10.dantura (diastemă, în afara arcului dentar, mărunţi, laţi): dinții mărunți 

11.sistem nazal (vegetaţii adenoide, guturai cronic, deviaţie de sept): liber de vegetații adenoide 

 

Motricitatea 

1.Mersul (nesigur, leneş, legănat, pe vârfuri): sigur, vioi 

2.Coordonarea generală a mişcărilor (dizabilitate motorie, pareze, tulburări de tonus muscular, 

spasme, hiperkinezii, ticuri): normală 

3. Motricitate mimico – facială: expresivă, în concordanță cu conținutul transmis 

4.Motricitate linguală: bună 

5.Motricitate labială: bună 

6. Motricitate văl palatin: normală 

7.Ritm acustico – motor: normal 

 

Respiraţia 

1.Tipul de respiraţie (diafragmică, costal superior combinată): costal superior;  

2.Intensitate expiraţiei pulmonare (normală, superficială, spastică): superficială;  

3.Ritm respirator: normal  

 

Funcţia auditivă 

1. Acuitatea auditivă (normală, hipoacuzie, surditate): normală 

7. Atenţia auditivă: concentrare bună 

8. Memoria auditiv – verbală: bună 

9. Capacitatea de diferenţiere fonematică: deficitară  

10. Capacitate de analiză şi sinteză fonematică: insuficient formată  

11. Auzul fonematic: neexersat  

 

Funcţia fonatorie 

1. Durata, intensitatea, calitatea vocii (răguşită, fonastenică, distonică, normală): normală 

 

Limbajul oral 

1.Reproducerea fonemelor pe bază de auz: bună  

2.Reproducerea fonemelor după modelul logopedului: bună  

3.Reproducerea fonemelor pe bază de citire: nu este cazul 

4.Modificări fonetice de tip dislalic: 

a) omisiuni de sunete:  S, Z, Ș, J 

b) deformări de sunete: nu 

c) înlocuiri de sunete:  S, Z,Ș,J  cu T 

d) inversiuni de sunete: nu 

e) estomparea terminaţiei cuvintelor: pasager 

5. Abilităţile coarticulatorii: articulează cuvinte bi și polisilabice cu care alcătuiește propoziții cu 

sens 

6. Structurarea morfo-sintactică: folosește cuvinte de legătură, face ușoare dezacorduri între 

părțile de vorbire în vorbirea orală 

7. Abilităţi pragmatice/conversaţionale: răspunde la întrebări, inițiază dialoguri 

8. Nivelul inteligibilităţii vorbirii:  inteligibilitatea vorbirii este afectată 
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Ritmul şi fluenţa vorbirii 

1.Ritmul vorbirii (normal, bradilalic, tahilalic): normal 

2.Poticniri: la sunete – nu; silabe – nu;  cuvinte - nu 

3.Repetări: de sunete – nu; silabe – nu;  cuvinte - nu 

4.Spasme articulatorii: nu 

5.Fluenţa vorbirii: bună; se exprimă în propoziții simple și dezvoltate fără întreruperi sau 

repetări de sunete, silabe 
6. Mişcări concomitente (mâini, picioare, balansarea corpului): nu 

 

Scrierea şi citirea 

       1. Scrierea:   - nu este cazul 

- Copiere (grafia):  

- Dictare (cuvinte, cifre, propoziţii):  

- Disgrafii:                    Disortografii:   

2.Citirea (ritmul, accentul, intonaţia): - nu este cazul 

- raportul fonem – grafem:  

- citirea pe silabe sau litere:  

 - ritmul citirii:                  - comprehensiunea în citire:  

3. Structura logico – gramaticală (înţelegerea cuvintelor: denumiri, acţiuni, însuşiri de 

relaţie, formularea şi înţelegerea propoziţiilor, vocabularul):  

- limbaj oral - se exprimă în propoziții simple și dezvoltate respectând structura logică a 

evenimentelor relatate; folosește substantive, verbe; stabilește relații de cauzalitate între 

personaje, acțiuni. 

- limbaj scris  - nu este cazul 

4. Abilități matematice: 
Numeraţia: face corespondența cantitate- cifră în concentrul 0 - 10 

Calcul matematic;                      Rezolvarea de probleme:  

 

EVALUAREA PSIHOPEDAGOGICĂ din perspectivă logopedică:  

- intelect: I.Q. = 98; inteligență de nivel mediu   (Raven Color);  

- vărsta cronologică: 6   ani;  vârsta psihologică a limbajului – 6 ani  (Alice-Descoedres) 

- memorie: memorie bună (test de memorie Ray) 

- atenţie: capacitate bună concentrare  

- afectivitate: stabil emoțional, ușoară dependență maternă, răsfăț (testul omulețului) 

- lateralitatea (dextralitate, senestralitate, ambidextrie): dextralitate 

- schema corporală: cunoscută, folosită adecvat la sine și la ceilalți;  

- organizare, orientare şi structurare spaţială: fără tulburări perceptiv-motrice,  reușită 

bună la toate modelele (proba Bender-Santucci) 
- organizare, orientare şi structurare temporală: cunoaște zilele săptămânii, lunile, 

anotimpurile; - percepţia şi memoria vizuală: adecvată vârstei 

- comportament: adecvat terapiei 

 

Diagnosticul  logopedic: 
Cauze (presupuse, confirmate): Folosirea inadecvată a suflului respirator în vorbire; Fixarea unor 

deprinderi articulatorii greșite pentru siflante și șuierătoare; Auzul fonematic slab dezvoltat 

Diagnostic logopedic final: Dislalie polimorfă (sigmatism – siflante și șuierătoare) 

Prognostic: favorabil corectării                                                                                                                                  

        Numele examinatorului:  

        Semnătura: 
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CENTRUL LOGOPEDIC JUDETEAN SIBIU – CJRAE SIBIU  

                              CABINETUL  LOGOPEDIC INTERSCOLAR  Nr.                          

 

 

X.2. FIŞĂ DE EXAMINARE LOGOPEDICĂ COMPLEXĂ - ȘCOLARI 

 

 Prof. logoped: 

Nr.fişei: 

 

Date personale 

Numele şi prenumele logopatului: C.  A. 

Data naşterii: 24.05.2007;  Domiciliul:Str. Ș. nr 14;  Telefon:  

Unitatea şcolară: Școala Gimn. nr... ;   Clasa: II-a;    Învăţătoare: O. P. 

 

Date familiale 

Numele şi prenumele tatălui: C. V.;    profesia/locul de muncă: electrician – Electrica S.A. 

Numele şi prenumele mamei: C. F.;   profesia/locul de muncă: operator ghișeu – unitate 

bancară 
Structura familiei: închegată; părinți, doi copii; A. – rang 2 

Relaţia dintre părinţi: armonioasă; indiferență privind dificultățile școlare ale copilului  

 

ANAMNEZA 

Naşterea:  normală, la termen; malformaţii: nu;  boli ale copilăriei: varicelă, pojărel 

          Apgar 10 : greutatea la naștere. 3,400 Kg 

 

Motricitatea - şade     6 7luni 8 9 10 

  - merge    10 12      14luni 16 18 

Deprinderi igienico-sanitare   

- controlul defecţiei   4 6 8 10 12   

 - controlul micţiunii diurne 8 10      12 14 16  

 - controlul micţiunii nocturne :  14 16      18 20 22  

 

Date asupra auzului şi limbajului  
Evoluţia vorbirii - gângurit    2 3  4 luni  

   - lalaţiunea    4 6  8 luni 10 12 

   - primul cuvânt   8 10 12 14 16 

   - prima propoziţie   14 16 18 20 22 

Limba maternă: româna 

Înţelegerea vorbirii celor din jur: adecvată vârstei cronologice 

Când a apărut tulburarea de limbaj:  la școală – pregătitoare – clasa I  

Dacă a beneficiat de intervenţie logopedică anterior: nu 

 

Examenul somatic şi funcţional 

1.conformaţia capului (mare, mic, malformații,etc.): nu prezintă malformaţii ale oaselor feţei sau 

ale cutiei craniene 
2.cavitate toracică (îngustă, turtită, carenţată): normală 

3.membre (rahirice, deformate, paretice): normale 

4.cavitatea bucală: aparatul fonoarticulator funcțional 
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5.palat (înalt, îngust, turtit şi plat, despicat, scurt): normal 

6.văl palatin (paretic, scurt, deformat, lipsă): normal 

7.limba (hipoglosie, macroglosie, fren prins sau scurt): mobilitate bună 

8.buze (despicate, groase, scurte, căzute, subţiri, buză de iepure, etc.): pline 

9.maxilare (prognatic, progenic, muşcătură deschisă): închidere simetrică 

10.dantura (diastemă, în afara arcului dentar, mărunţi, laţi): dinții lați 

11.sistem nazal (vegetaţii adenoide, guturai cronic, deviaţie de sept): liber de vegetații adenoide 

 

Motricitatea 

1.Mersul (nesigur, leneş, legănat, pe vârfuri): normal 

2.Coordonarea generală a mişcărilor (dizabilitate motorie, pareze, tulburări de tonus muscular, 

spasme, hiperkinezii, ticuri): normală 

3. Motricitate mimico – facială: expresivă, în concordanță cu conținutul transmis 

4.Motricitate linguală: bună 

5.Motricitate labială: bună 

6. Motricitate văl palatin: normală 

7.Ritm acustico – motor: inconstant – ușoară nesiguranță 

 

Respiraţia 

1.Tipul de respiraţie (diafragmică, costal superior combinată): diafragmatică;  

2.Intensitate expiraţiei pulmonare (normală, superficială, spastică): superficială;  

3.Ritm respirator: incomplet  

 

Funcţia auditivă 

1. Acuitatea auditivă (normală, hipoacuzie, surditate): normală 

12. Atenţia auditivă: concentrare în salturi 

13. Memoria auditiv – verbală: deficitară 

14. Capacitatea de diferenţiere fonematică: deficitară  

15. Capacitate de analiză şi sinteză fonematică: insuficient formată 

16. Auzul fonematic: ușoare dificultăți în diferențierea consoanelor perechi 

 

Funcţia fonatorie 

1. Durata, intensitatea, calitatea vocii (răguşită, fonastenică, distonică, normală): normală 

 

Limbajul oral 

1.Reproducerea fonemelor pe bază de auz: bună  

2.Reproducerea fonemelor după modelul logopedului: bună  

3.Reproducerea fonemelor pe bază de citire: dificultăți în recunoașterea literelor 

4.Modificări fonetice de tip dislalic: 

f) omisiuni de sunete: nu 

g) deformări de sunete: nu 

h) înlocuiri de sunete: pasager P cu B, F cu V – lipsa sonorizării suficiente a 

consoanelor sonore 

i) inversiuni de sunete: nu 

j) estomparea terminaţiei cuvintelor: pasager 

5. Abilităţile coarticulatorii: articulează cuvinte bi și polisilabice cu care alcătuiește propoziții cu 

sens 

6. Structurarea morfo-sintactică: folosește cuvinte de legătură, face acorduri între părțile de 

vorbire în vorbirea orală 

7. Abilităţi pragmatice/conversaţionale: răspunde la întrebări, inițiază dialoguri 
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8. Nivelul inteligibilităţii vorbirii:  inteligibilitatea vorbirii este  bună 

 

Ritmul şi fluenţa vorbirii 

1.Ritmul vorbirii (normal, bradilalic, tahilalic): normal 

2.Poticniri: la sunete – nu; silabe – nu;  cuvinte - nu 

3.Repetări: de sunete – nu; silabe – nu;  cuvinte - nu 

4.Spasme articulatorii: nu 

5.Fluenţa vorbirii: bună; se exprimă în propoziții simple și dezvoltate fără întreruperi sau 

repetări de sunete, silabe 
6. Mişcări concomitente (mâini, picioare, balansarea corpului): nu 

 

Scrierea şi citirea 

 

       1. Scrierea:  ilizibilă 

- Copiere (grafia): nu respectă liniatura caietului, copiere mecanică a cuvintelor, omisiuni 

- Dictare (cuvinte, cifre, propoziţii): frecvente omisiuni și/ înlocuiri de litere în cuvinte 

- Disgrafii: nu respectă forma și dimensiunea literelor, contopiri de cuvinte în propoziții 

- Disortografii:  lipsa fixării regulilor gramaticale învățate 

-  

       2.Citirea (ritmul, accentul, intonaţia): lentă, întreruperi 

- raportul fonem – grafem: confuzii litere, probleme de discriminare formă și orientare: p – 

b, b – d, u – n, m – n, t - f 
- citirea pe silabe sau litere: pe litere, greșeli, confuzii 

 - ritmul citirii: lent, întrerupt, insuficient exercițiu 

- comprehensiunea în citire: conștientizarea minimă a conținuturilor  citite 

 

3. Structura logico – gramaticală (înţelegerea cuvintelor: denumiri, acţiuni, însuşiri de 

relaţie, formularea şi înţelegerea propoziţiilor, vocabularul):  

- limbaj oral - se exprimă în propoziții simple și dezvoltate respectând structura logică a 

evenimentelor relatate; folosește substantive, adjective, verbe făcând acorduri între ele; 

stabilește relații de cauzalitate între personaje, acțiuni. 

- limbaj scris – dificultăți în exprimarea scrisă a ideilor, dificultăți în scrierea cuvintelor și 

propozițiilor, greșeli de punctuație și ortografie 

 

4. Abilități matematice: 
Numeraţia: face corespondența cantitate- cifră, ordonează crescător și descrescător șiruri de 

cifre 

Calcul matematic:  realizează adunări și scăderi simple în concentrul 0 – 100; dificultăți la 

adunări și scăderi cu trecere peste ordin 

Rezolvarea de probleme: emite judecăți și raționamente pentru rezolvarea problemelor simple – 

dificultăți în înțelegerea enunțurilor datorită problemelor de lexie 

 

EVALUAREA PSIHOPEDAGOGICĂ din perspectivă logopedică: Sem I 

- intelect: I.Q. = 94; inteligență de nivel mediu   (Raven Color);  

- vărsta cronologică: 7   ani;  -  vârsta psihologică a limbajului - 6 ani și 5 luni (Alice-Descoedres) 

- memorie: memorie de nivel mediu (test de memorie Ray) 

- atenţie: disfluențe în concentrare  

- afectivitate: stabil emoțional, ușoară fugă de responsabilitate (testul omulețului) 

- lateralitatea (dextralitate, senestralitate, ambidextrie): dextralitate 
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- schema corporală: cunoscută, folosită adecvat la sine; dificultăți în identificarea 

stânga-dreapta la ceilalți – poziția în oglindă 
- organizare, orientare şi structurare spaţială:  tulburări perceptiv-motrice,  reușită 

medie slabă la toate modelele: poziție relativă, unghiuri, orientare  (proba Bender-

Santucci) – percentil 40, cvartil Q2 
- organizare, orientare şi structurare temporală: cunoaște zilele săptămânii, lunile, 

anotimpurile 

- percepţia şi memoria vizuală: dificultăți de structurare: dificultăți  perceptiv-auditive 

(analiza cuvintelor emise, respectarea succesivității sunetelor – silabelor în cuvinte) 

- comportament: adecvat terapiei 

 

 

 

Diagnosticul logopedic: 
Cauze (presupuse, confirmate): Dificulăți în orientarea spațială – formarea reprezentărilor de 

formă și mărime; operaționalizarea simbolurilor grafice; Auz fonematic neexersat, 

capacitatea de analiză fonetică insuficient formată; 

Diagnostic logopedic final: Tulburări ale limbajului scris-citit 

Prognostic: favorabil corectării 

                                                                                                                                  
        Numele examinatorului:  

        Semnătura: 
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“Trebuie să știi să perseverezi pentru a 

ajunge la echilibru. 

Trebuie să fii echilibrat pentru a avea 

posibilitatea să examinezi cu calm și 

limpezime. 

Trebuie să examinezi cu calm și vedere 

clară pentru a ajunge la liniște, la 

încredere.  

Trebuie să fii obținut liniștea, încrederea, 

pentru a putea discerne esențialul 

lucrurilor. 

Când se discerne esențialul lucrurilor, se 

poate atinge scopul.” 

 

Confucius  


