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Particularităţile citirii la elevii cu bâlbâială
Ana SABOU (BUT)1
Abstract:
The purpose of this article is to underline the main features of reading a case study of the children diagnosed
with stuttering. Thus, in this article is presented a case study, which contains an assessment process and
intervention approach focused on reading fluency in the context of stuttering. Results demonstrated that an
adequate assessment and intervention can ensure functional development in reading fluency even in
stuttering cases.
Key words: stuttering, reading fluency, case study, assessment, intervention, functional
development.

Introducere
Deseori copiii cu bâlbâială sunt acceptaţi,
încurajaţi şi ajutaţi să-şi corecteze sau
amelioreze tulburarea de limbaj de către
logopezi, cu mult efort şi mai ales cu
resurse materiale şi metode didactice
bine
selectate
şi
adaptate
particularităților acestei tulburări de
limbaj. În ciuda tulburării de limbaj pe
care o prezintă, această categorie de copii
doresc foarte mult să se corecteze, iar
efortul voluntar, motivația reprezintă un
punct cheie în procesul corectivterapeutic.
Pentru copiii cu bâlbâială din ciclul
primar, scrisul şi mai ales cititul sunt
afectate. De aceea, se vor evidenţia prin
acest articol principalele caracteristici ale
citirii copiilor cu bâlbâială şi diferite
metode şi tehnici pentru demersul
terapeutic.
Pentru a specifica erorile de citire
întâmpinate de aceşti copii este necesară
analizarea acestor erori sub următoarele
aspecte:
 aspecte fono-articulatorii;
 aspecte prozodice;
 aspecte respiratorii (Boşcaiu, 1983).
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Aspectele fono-articulatorii în contextual
bâlbâielii
În cazul copiilor cu bâlbâială, dificultăţile
controlului şi efectuării mişcărilor
articulatorii determină o tulburare a
fluenţei citirii. O citire lipsită de fluenţă
este o vorbire neclară şi sacadată.

Caracteristici ale disfluenţelor elevilor cu
bâlbâială
În citirea elevilor cu bâlbâială se întâlnesc
trei tipuri de disfluenţe: repetările,
prelungirile sau alungirile şi pauzele.
a. repetițiile: cuprind sunete (foneme),
silabe sau cuvinte (respectiv particule de
cuvinte), în care se află o vocală.
b. prelungirile (alungirile): constau din
alungirea anormală a duratei de
pronunţie a unor sunete (foneme), în
special a celor continue: vocale, siflante,
şuierătoare şi fricative. Alungirile se pot
datora unor fixări articulatorii sonore sau
blocaje intervenite înainte de pronunţia şi
articularea fonemelor următoare.
c. pauzele: sunt întreruperi de o anumită
durată în desfăşurarea fluxului citirii.
Potrivit lui Moret, (1996, apud Moldovan,
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bâlbâială pauzele şi celelalte disfluenţe se
accentuează în cazul unor cuvinte:

 pentru a fi perceptibile ca atare,
trebuie să aibă o durată mai mare de
250 ms;
 survin atât în interiorul cuvintelor, cât
şi în joncţiunea lor, fapt pentru care
evaluările momentelor de bâlbâială,
care nu iau în considerare decât
existenţa acestora în interiorul
cuvintelor,
trebuie
considerate
incomplete;
 există şi unele pauze “pline” cu sunete
neutre, de tipul interjecţiilor sau
cuvinte de umplutură (fără valoare
comunicațională);
 la elevii fără bâlbâială, durata pauzelor
variază între 0,5 şi 1 secundă şi apar la
intervale cuprinse între 2 şi 20 de
minute;
 durata şi numărul lor depind de ritmul
vorbirii, la un ritm mai rapid ele sunt
mai puţine şi mai scurte;
 pauzele mai lungi sunt mai frecvente
înaintea unor cuvinte semnificative
(adică a unor elemente lexicale) decât
în faţa celor funcţionale (elemente
gramaticale);
 în opinia lui Goldman Eisler (1968,
apud Moldovan, 2006) pauzele sunt
favorizate de un grad mai ridicat de
nesiguranţă la care se adaugă frecvenţa
şi lungimea lor; în astfel de cazuri,
pauzele sunt adeseori provocate de
repetări silabice;
 pauzele pline apar în faţa cuvintelor
funcţionale
şi
la
joncţiunea
segmentelor de frază şi coincid adesea
cu un nou inspir.

 când acestea sunt plasate la începutul
frazelor lungi;
 când frecvența utilizării cuvintelor este
mai scăzută;
 când frazele incidente se situează la
joncţiunea a două segmente de frază.

2006)
aceste
discontinuităţi
următoarele caracteristici:

În mod asemănător cu vorbirea copiilor
care nu prezintă bâlbâială şi la copiii cu
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Locul disfluenţelor
În cazul tuturor copiilor, atât cei care
prezintă bâlbâială cât şi cei care nu
prezintă această tulburare, cele mai
numeroase disfluenţe se înregistrează
odată cu pronunţarea primelor cuvinte
din propoziţie.
(Van Hout, Estienne,
1996)
S-a constatat că deosebirile dintre cele
două grupe de copii sunt determinate de
faptul că atunci când copiii fără bâlbâială
efectuează
anumite
disfluenţe
la
începutul unei propoziţii, ei reuşesc
totuşi să treacă cu abilitate peste prima
dificultate. Însă, la copiii cu bâlbâială,
prima dificultate influenţează într-un
mod considerabil restul enunţului.
Potrivit studiului realizat de Boşcaiu
(1966 apud Boșcaiu, 1983), asupra unui
număr de 135 elevi cu bâlbâială, cu vârsta
cuprinsă între 8-16 ani, în ceea ce priveşte
apariţia simptomelor de bâlbâială în
funcţie de grafemul iniţial, dificultăţile
cele mai mari s-au ivit în timpul citirii
propoziţiilor care începeau cu o
consoană.
Cele mai numeroase disfluenţe au apărut
la citirea cuvintelor care începeau cu
sunete oclusive. Dificultăţile cele mai
mari au intervenit în cazul cuvintelor care
cuprindeau consoane consecutive şi
diftongi. Apariţia simptomelor de
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bâlbâială în citire a depins şi de modul în
care au fost construite propoziţiile. În
textele care cuprindeau propoziţii prea
diferite ca număr de cuvinte sau ca
lungime a cuvintelor, disfluenţele au fost
efectuate într-o măsură cu mult mai
ridicată decât în cazul citirii propoziţiilor
omogene.
Astfel, în citirea propoziţiilor alcătuite
din 3-5 cuvinte, s-au înregistrat cele mai
reduse dificultăți, fiecare cuvânt fiind
format din 4-6 litere. Greutăţi deosebite
au apărut în cazul în care între cuvinte
prea lungi erau intercalate cuvinte
monosilabice sau în cazul în care
propoziţiile succesive contrastau puternic
prin numărul de cuvinte.
Într-o mare măsură apariţia disfluenţelor
este influenţată de dispoziţia copiilor şi
de întregul context în care se desfăşoară
citirea. Astfel, în situaţia în care copiii cu
bâlbâială se găsesc în stare de bună
dispoziţie şi pe un fond relaxat, întregul
conţinut este reprodus aproape corect.
Însă, în cazuri de oboseală şi încordare
nervoasă, citirea începe prin efectuarea
unor greşeli, care se menţin cu
perseverenţă până la sfârşitul citirii.
În plus, în împrejurările în care copiii cu
bâlbâială consideră că atenţia persoanelor
din anturaj nu este îndreptată asupra lor,
obţin rezultate mai bune la citire. S-a
constatat de asemenea, că şi în condiţiile
care diminuează propria lor atenţie
auditivă, citirea este cu mult mai corectă.
În cazurile în care copilul cu bâlbâială
citeşte singur sau în faţa unui grup pe
care consideră inferior (de exemplu, în
faţa fraţilor mai mici), disfluenţele sunt în
general reduse.
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După Sheehan (1958, apud Boşcaiu, 1983)
citirea în faţa unui grup de ascultători
este mai dificilă pentru copiii cu
bâlbâială, deoarece proiectează asupra
grupului prezent anumite nemulţumiri
ale auditorilor din trecut.
De asemenea, orice observaţie plină de
nemulţumire sau pedeapsă agravează
bâlbâiala în citire (Siegel, 1970, apud
Boşcaiu, 1983).

Categoria morfologică a cuvintelor “dificile”
La copiii cu bâlbâială, primul loc în
privinţa frecvenţei categoriilor de cuvinte
în cadrul cărora se manifestă anumite
disfluenţe este ocupat de conjuncţii,
urmate de verbe, adverbe şi articole.
Aspectele prozodice
În fluenţa citirii, propoziţia este unitatea
reală prin care se transmite nu numai un
conţinut semantic, ci şi o anumită stare
afectivă. Starea de încordare excesivă a
organelor
articulatorii
determină
deplasarea
accentelor
în
cadrul
propoziţiei, astfel încât cad sub accent
cuvinte care în mod obişnuit nu trebuie
să fie accentuate. Ca urmare, în cazul
propoziţiilor negative, care pentru copiii
mici au un conţinut afectiv mai încărcat,
accentul cade adeseori pe negaţie (de ex.:
dacă tu nu te joci cu mine…).
Majoritatea copiilor cu bâlbâială nu
respectă semnele de punctuaţie din text.
Adeseori, virgula este trecută cu vederea
sau confundată cu punctul şi, în urma
acestei confuzii, vocea se coboară în loc
să se ridice. Alţii nu fac pauza necesară la
punct,
modificând
semnificaţia
propoziţiilor.
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Aspectele respiratorii
În general, respiraţia copiilor este ritmică,
însă ritmul respirator e neregulat,
fenomen firesc, pentru că în perioada
copilăriei organismul este în dezvoltare şi
se produc anumite neregularităţi în
procesul de coordonare a respiraţiei cu
fonaţia.
Fröschels (1931, apud Boşcaiu, 1983)
constată că tulburările respiratorii se
conturează odată cu agravarea bâlbâielii.
La copiii cu bâlbâială, foarte evidente
sunt încercările de a recurge la o
respiraţie forţată, cu debit mare
respirator, consumând aerul pulmonar de
rezervă pentru pronunţarea ultimelor
cuvinte. Inspiraţiile după expiraţiile
forţate, devin din ce în ce mai profunde şi
mai rapide sau superficiale, cu expiraţii
scurte. Sunt frecvente şi încercările de
exprimare în faza inspiratorie.
Modificările respiratorii la copii sunt
strâns legate de stările emotive pe care
aceştia le trăiesc.
Studiu de caz

Date anamnestice
Elevul M.F.V. este în clasa a III-a la Liceul
cu Program Sportiv „Avram Iancu” din
localitatea Zalău, județul Sălaj. F. provine
dintr-o familie legal constituită, formată
din cinci membri: tata, mama, F., fratele,
sora. Subiectul este al treilea copil, fratele
şi sora sunt mai mari decât el.
Condiţiile materiale ale familiei sunt
bune. Locuinţa este bine dotată şi
amenajată,
întreţinută
igienic
corespunzător.
Relaţia dintre părinţi este bună. De
asemenea, relaţiile dintre părinţi şi cei
trei copii sunt bune, precum şi relaţia
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dintre F. şi fratele şi sora lui. Ambii
părinţi prezintă interes pentru educaţia
copilul, însă mama este cea care acordă
mai mult timp şi atenţie în ceea ce
priveşte acest aspect.
Ambii părinţi manifestă interes faţă de
tulburarea de vorbire a copilului, fiind de
acord cu participarea copilului la
şedinţele de terapie logopedică, fără a
manifesta o atitudine de respingere faţă
de copil, datorită tulburării sale de
vorbire.
F. beneficiază de un plan de intervenţie
personalizat propus de profesorul
logoped în colaborare cu cadrul didactic
de la clasă. Elevul beneficiază de o
oră/săptămână de consiliere, o oră
activate de sprijin şi o oră/săptămână de
terapie logopedică. Este cuprins în
serviciile de terapie logopedică din şcoală,
din clasa I, având ca diagnostic logopedic
bâlbâială clono-tonică.

Examinarea fluenţei citirii:
S-a axat pe identificarea gradului de
disfluenţă a citirii realizată la diferite
nivele:
 la nivelul cuvintelor,
 la nivelul propoziţiilor,
 la nivelul textelor.
Examinarea la nivelul cuvintelor s-a
realizat pe baza listei de cuvinte selectate
după mai multe criterii: tipurile de sunete
cu care încep cuvintele, numărul de
silabe, valoarea morfologică a cuvintelor.
În continuare vor fi oferite câteva
exemple de cuvinte care fac parte din
listă:
 Plurisilabice,
bilabiale:
porumbel, mărgăritar;

papagal,
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 Plurisilabice,
ocluzive:
diamante,
candelabru, derdeluş;
 Plurisilabice, fricative: zambilă, sacoşă,
zicătoare;
 Verbe: a merge, a cânta, a dansa;
 Prepoziții: peste, lângă, sub.
Examinarea la nivelul propoziţiilor s-a
realizat pe baza listei de propoziţii
elaborată după mai multe criterii, după
cum se poate observa din exemplele de
mai jos:
 Propoziții complexe (subiect + predicat
+ atribut + complement): Andrada
vorbeşte toată ziua la telefon. Andrei
cântă foarte frumos la pian. Maşina
este condusă cu prudenţă de tatăl
meu.
 Propoziții fără sens: Toată afară a ziua
nins. Cuminte Ion este copil un foarte.
Îngheţata place îmi.
Examinarea la nivelul textelor s-a realizat
pe baza următoarelor tipuri de texte din
Manualul de Limba şi literatura română
pentru clasa a III-a (Peneş, 2000).
 text literar în proză cunoscut de către
elev:
“La
săniuş”
după
Ion
Agârbiceanu;
 text în versuri cunoscut de către elev:
“Stupul lor” după Tudor Arghezi;
 text literar în proză necunoscut de
către elev: “Strada” după o idee de
Edmondo de Amicis;
 text literar în versuri necunoscut de
către elev: “Rapsodii de primăvară”
după George Topîrceanu.

Demersul de intervenţie
Intervenția s-a bazat pe recitirea listelor
de cuvinte, propoziţii şi a textului literar
în proză “Strada” după o idee de
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Edmondo
de
Amicis,
respectând
următoarele procedee şi tehnici:
 Procedeul silabisirii: se citeşte textul pe
silabe, citirea fiind însoţită de mişcarea
ritmică a degetelor, a braţelor, a
bătăilor din palme, a loviturilor din
picioare;
 Procedeul
prelungirii
sunetelor:
prelungirea tuturor vocalelor, sau
numai a primei vocale din cadrul unui
cuvânt sau a unei sintagme; (Stănică,
Vrăşmaş, 1997)
 Procedeul
masticaţiei
(„chewing
method”): emiterea sunetelor în timp
ce efectuează mişcări de masticaţie
bine conturate;
 Citirea textului/listei în şoaptă;
 Citirea textului/listei într-un ritm mai
lent;
 Citirea textului/listei cu voce puternică;
 Citirea textului respectând semnele de
punctuaţie: li se spune elevilor că
semnele de punctuaţie din text sunt
pentru ei precum sunt semnele de
circulaţie pentru şoferi – punctele sunt
precum semnele de “stop”, iar virgulele
sunt precum semnele de “cedează
trecerea”. Înainte ca elevii să citească
cu voce tare, li se marchează fiecare
punct cu o culoare roşie şi fiecare
virgulă cu o culoare galbenă. În timp
ce elevii citesc, trebuie să fie atenţi la
“semne”. Se poate asocia “post-it-urile”
cu “tichetele pentru viteză” şi să se
ridice de fiecare dată când un elev
citeşte prea repede şi ignoră semnele
de punctuaţie.
 Procedeul asocierii citirii cu scrisul;
 Citirea textului/listei stând în picioare;
 Citirea textului/listei stând într-un
picior;
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 Utilizarea jocurilor pentru dezvoltarea
fluenţei citirii textelor:
 Rats (Şobolani): bucăţelele de hârtie
îndoite se pun într-o găletuţă, bol sau
geantă. Fiecare elev va extrage pe rând
câte un bileţel şi va citi cu voce tare
propoziţia scrisă pe acesta. Dacă
extrage “Şobolani!” , va trebui să
recitească toate bileţelele extrase, şi să
le pună din nou în găletuţă, bol sau
geantă. Primul elev care va colecţiona
5
bileţele cu propoziţii
este
câştigător.
 Senõr Speedy (Domnul vitezoman):
După ce elevii au citit o poveste sau un
articol, provocaţi-i să fie “Domnul
vitezoman” şi să citească povestea pe
cât de repede posibil. Scopul acestei
activităţi este acela ca elevii să citească
cât mai repede fără să se îngrijoreze de
respectarea semnelor de punctuaţie.
Acest joc este o modalitate distractivă

de a încheia o activitate (Hanrahan,
McSweeny, 2003).
 - Procedeul de întrerupere şi reluare a
citirii („stop-go”): copilului i se cere săşi creeze o stare pregătitoare ori de
câte ori presimte apariţia unui spasm;
la apropierea spasmelor copilului i se
solicită să se oprească din citire şi să
facă o pauză în decursul căreia va
trebui să se pregătească pentru
continuarea pronunţării atenuând
simptomele
de
manifestare
a
spasmelor.
Rezultate obţinute
Numărul de disfluenţe manifestate de
către copil în timpul citirii listei de
cuvinte este cuantificat în tabelele de mai
jos:

Tabel 1. Numărul disfluențelor înregistrate în lecturarea listelor de cuvinte, după criteriul fonetic
Tipurile de sunete
cu care încep
cuvintele
Vocale
Bilabiale
Labiodentale
Dentale
Alveopalatale
Velare
Laringale
Ocluzive
Fricative
Vibrante
Laterale
Grupuri de sunete
“st”, “tr”, “br”
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Cuvinte
monosilabice
0
0
0
1
0
0
1
1
0
1
1
0

Cuvinte bisilabice

0
1
2
1
1
3
3
2
2
1
1
3

Cuvinte plurisilabice

4
4
1
3
3
2
8
6
3
3
1
3

RRTTLC 2016
Tabel 2. Numărul disfluențelor înregistrate în
lecturarea listelor de cuvinte după criteriul
morfologic
Valoarea morfologică a
cuvintelor
Cuvinte fără sens
Conjuncţii
Prepoziţii
Interjecţii
Substantive
Adjective
Verbe

Numărul de
disfluenţe
9
0
2
1
0
1
2

În urma examinării fluenţei citirii la
nivelul cuvintelor se constată că elevul a

înregistrat cele mai multe disfluenţe la
citirea cuvintelor plurisilabice (după
numărul de silabe), la cele care încep cu
consoane laringale (după locul de
articulare) şi la cele care încep cu
consoane ocluzive (după modul de
articulare). În ceea ce priveşte valoarea
morfologică pe care o au cuvintele elevul
a înregistrat cele mai multe disfluenţe la
citirea cuvintelor fără sens.
În urma intervenției
disfluențe scade:

numărul

de

Tabel 3. Numărul disfluențelor post intervenție-criteriul fonetic
Tipurile de sunete
cu care încep
cuvintele
Vocale
Bilabiale
Labiodentale
Dentale
Alveopalatale
Velare
Laringale
Ocluzive
Fricative
Vibrante
Laterale
Grupuri de sunete
“st”, “tr”, “br”

Cuvinte
monosilabice
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0

Numărul de disfluenţe manifestate de
către subiect în timpul citirii listei de
propoziţii este evidenţiat în tabelul de
mai jos:
Tabel 4. Numărul disfluențelor preintervenție-nivel propozițional
Tipurile de propoziţii
Propoziţii simple
(Subiect + predicat)
Propoziţii alcătuite din
subiect, predicat şi
complement
Propoziţii complexe
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Numărul de
disfluenţe
1
3

9

Cuvinte bisilabice

Cuvinte plurisilabice

0
1
1
1
1
1
2
2
0
1
1
1
(subiect + predicat +
atribut + complement)
Propoziţii interogative
Propoziţii exclamative
Propoziţii fără sens

2
2
1
2
3
1
6
5
0
0
0
3

1
4
6

În urma examinării citirii fluenţei la
nivelul propoziţiilor se constată că elevul
a înregistrat cele mai multe disfluenţe la
citirea propoziţiilor complexe (alcătuite
din subiect, predicat, atribut şi
complement).
În urma intervenţiei se pot observa
uşoare progrese:
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Tabel 5. Numărul disfluențelor postintervenție-nivel propozițional
Tipurile de propoziţii
Propoziţii simple
(Subiect + predicat)
Propoziţii alcătuite din
subiect, predicat şi
complement
Propoziţii complexe
(subiect + predicat +
atribut + complement)
Propoziţii interogative
Propoziţii exclamative
Propoziţii fără sens

Numărul de
disfluenţe
0

6

1
3
5

Tabel 6. Numărul disfluențelor preintervenție-nivelul textului

Text literar în proză
cunoscut de către copil
Text literar în versuri
cunoscut de către copil
Text literar în proză
necunoscut de către copil
Text literar în versuri
necunoscut de către copil

Numărul de
disfluenţe
15
11
18
16

În urma examinării fluenţei în timpul
citirii textelor se constată că elevul a
înregistrat cele mai multe disfluenţe în
timpul citirii textului literar în proză
necunoscut. Totuşi, în urma intervenției,
elevul obţine progrese, acest lucru putând
fi observat în imaginea de mai jos:
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înainte de
intervenţie: 18
disfluenţe
după intervenţie:
8 disfluenţe

1

Numărul de disfluenţe înregistrat de elev
în timpul citirii celor patru tipuri de texte
este evidenţiat în tabelul de mai jos:

Tipul de texte

Numărul de disfluenţe

Fig. 1. Numărul disfluențelor comparativnivelul textului

Concluzii
În cele din urmă, se poate constata că
citirea elevilor cu bâbâială este disfluentă,
însă prin exerciții repetate de antrenare a
fluenței citirii se pot obține îmbunătățiri.
De asemenea, prin studiul de caz
prezentat s-a încercat evidențierea
tipurilor de sunete, cuvinte, propoziții şi
texte, la care elevii cu bâlbâială
înregistrează cele mai multe disfluențe,
accentuându-se
asupra
importanței
selecției
materialului
lingvistic
în
abordarea terapeutică a copilului care
prezintă bâlbâială. În plus, procedeele
utilizate în demersul de intervenție s-au
dovedit a fi utile acestei categorii de copii,
ele putând reprezenta o sursă de
inspirație viitoare pentru părinții copiilor
cu bâbâială şi a logopezilor care se
confruntă cu astfel de cazuri.
Concluzie
În cele din urmă, se poate constata că
citirea elevilor cu bâbâială este disfluentă,
însă prin exerciții repetate de antrenare a
fluenței citirii se pot obține îmbunătățiri.
De asemenea, prin studiul de caz
prezentat s-a încercat evidențierea
tipurilor de sunete, cuvinte, propoziții şi
texte, la care elevii cu bâlbâială
înregistrează cele mai multe disfluențe,
accentuându-se
asupra
importanței
selecției
materialului
lingvistic
în
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abordarea terapeutică a copilului care
prezintă bâlbâială. În plus, procedeele
utilizate în demersul de intervenție s-au
dovedit a fi utile acestei categorii de copii,
ele putând reprezenta o sursă de
inspirație viitoare pentru părinții copiilor
cu bâbâială şi a logopezilor care se
confruntă cu astfel de cazuri.
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