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Editorial 

Carolina BODEA HAŢEGAN1,2 

Articolele cuprinse în numărul 2, Martie 
2016 al RRTTLC surprind o serie de 
tematici nevralgice din domeniul terapiei 
tulburărilor de limbaj și comunicare, 
tematici abordate atât prin studii de 
fundamentare teoretică, cât și prin studii 
și cercetări de nuanță practic-aplicativă. 
Dintre temele abordate menționăm: 
tulburările de ritm și fluență, tulburările 
cu substrat neurologic și implicațiile la 
nivelul procesului de alimentație și 
deglutiție, tulburările de scris-citit în 
contextul dizabilității vizuale, discalculia 
și modalitățile terapeutice specifice, 
metoda spectrografică și terapia 
limbajului, inteligibilitatea vorbirii în 
contextul dizabilității auditive, 
particularitățile intervenției logopedice 
timpurii în contextul sindromului Down, 
abordarea multidimensionată a vocii, 
mediul acustic și barierele în comunicare, 
studiu privind problematica dispraxiei în 
țara noastră 

Subliniem interesul terapeuților 
limbajului pentru abordarea și 
delimitarea tematicilor specifice din 
perspective multiple, ceea ce asigură 
caracterul interdisciplinar domeniului și 
accentuează importanță abordării 
multidirecționale a limbajului și 
procesului de comunicare. 

Acest număr direcționează atenția 
cititorilor și specialiștilor în terapia 
tulburărilor de limbaj și comunicare și 
către două pachete de resurse materiale și 
procedurale pe care reprezentanții 
firmelor Cochlear și Medel le pun la 
dispoziția profesionaliștilor care se 
adresează copiilor și adulților cu 

dizabilități auditive. Asociația 
Specialiștilor în Terapia Tulburărilor de 
Limbaj din România, prin RRTTLC, 
începând cu numărul 2 al revistei, 
intenționează să asigure spațiu editorial 
celor care promovează instrumentar de 
specialitate în domeniul terapiei 
tulburărilor de limbaj și comunicare, 
considerând că resursele materiale și 
procedurale sunt absolut necesare, 
dincolo de constrângerile diagnostice, de 
dezvoltare și de vârstă ale beneficiarilor 
terapiei logopedice. 

Apreciem acest număr al revistei ca fiind 
unul ce deschide provocări și aduce 
noutăți în domeniul terapiei tulburărilor 
de limbaj și comunicare, atât sub aspect 
conceptual, metodic, cât și procedural, 
ceea ce asigură cititorilor racordarea la 
noile preocupări din domeniu.  

Încurajăm, în continuare, trimiterea de 
articole de specialitate către RRTTLC, 
articole prin care se urmărește formarea 
profesională continuă, împărtășirea de 
modele de bune practici, uniformizarea 
conceptuală, constituirea unor programe 
comprehensive de abordare a 
principalelor categorii diagnostice din 
sfera tulburărilor de limbaj și comunicare. 
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