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NOI DIRECŢII ÎN TERAPIA TULBURĂRILOR DE LIMBAJ. APLICAŢII 

PENTRU IOS ŞI ANDROID 

Dorina-Anca Talaş 

 
Dezvoltarea accelerată a tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale aduce noutăţi şi în 

domeniul terapiei limbajului. Lucrarea de faţă propune o prezentare a criteriilor de selecţie 

a tabletelor cu sistem de operare iOS sau ANDROID şi a aplicaţiilor iOS/ANDROID. Sunt 

prezentate câteva criterii de clasificare a aplicaţiilor iOS/ANDROID şi câteva exemple de 

astfel de aplicaţii care pot fi utilizate cu succes în activitatea de prevenire şi corectare a 

tulburărilor de limbaj. Avantajele şi limitele utilizării aplicaţiilor iOS/ANDROID în cadrul 

terapiei limbajului sunt de asemenea menţionate. Informarea specialiştilor şi a părinţilor cu 

privire la modul de utilizare şi funcţionare a tabletelor şi aplicaţiilor iOS/ANDROID este un 

criteriu esenţial pentru racordarea terapiei limbajului la posibilităţile tehnice actuale. Este 

menţionată importanţa colaborării specialiştilor din domeniul informaticii şi din domeniul 

terapiei limbajului pentru dezvoltarea unor aplicaţii iOS/ANDROID şi în limba română. 

 
terapia limbajului, tablete, tehnologia informţiei şi comunicării, tulburări de limbaj şi comunicare, aplicaţii 

iOS/ANDROID 

 

The accelerated development of information and communication technologies brings news in the field of speech 

and language therapy. The purpose of this article is to present some selection criteria for iOS or ANDROID tablets 

and apps. There are presented some classification criteria for iOS and ANDROID apps and there are presented 

some examples of useful apps in speech and language therapy. IOS and ANDROID apps advantages and 

limitations in speech and language therapy are mentioned. An essential criteria to connect the speech language 

therapy to current technical possibilities is to inform the parents and the specialists about the way the tablets and 

the apps work. It is mentioned the importance of collaboration between computer scientists and speech and 

language therapists in developing new iOS/ANDROID apps in Romanian. 

 

speech and language therapy, tablets, computer assisted technology, speech and language disorders, 

iOS/ANDROID apps. 

 

Introducere 

 

În ultimii ani tehnologiile informaţionale şi 

comunicaţionale au evoluat cu o viteză uimitoare, 

atingând limite inimaginabile în urmă cu câţiva 

ani, realizându-se trecerea de la învăţarea cu 

ajutorul calculatorului “e-learning-ul” la învăţarea 

prin intermediul dispozitivelor mobile “mobile-

learning” sau ”m-learning”. M-learning-ul 

implică utilizarea dispozitivelor mobile precum: 

telefoane mobile, IPod-uri, tablete şi alte 

dispozitive digitale personale pentru a facilita şi 

îmbunătăţi procesul de învăţare (Traxler, 2005 

după Nedungadi şi Raman, 2012).  

Concurenţa între companiile producătoare de 

tablete contribuie la dezvoltarea unor noi produse 

în acest domeniu, aceste produse găsindu-şi 

utilitatea şi în domeniul educaţional. De fiecare 

dată când suntem puşi în situaţia de a alege un 

anumit produs, comparăm acel produs cu alte 

produse similare atât sub aspectul preţului, cât şi 

al calităţii. Nu întotdeauna cel mai costisitor 

echipament este cel mai potrivit pentru activitatea 

pe care urmează să o desfăşurăm. Concurenţa 

acerbă dintre Apple şi alţi producători de tablete 

îi pune de multe ori în dificultate pe cumpărători, 

în momentul în care aceştia doresc să 

achiziţioneze o tabletă. Cunoştinţele din domeniul 

informaticii nu sunt întotdeauna la îndemâna 

terapeuţilor limbajului. 

Deoarece zilnic apar noi tehnologii şi aplicaţii, 

terapeuţii limbajului trebuie să fie informaţi cu 

privire la noile produse care există şi care pot fi 

folosite în terapia copiilor cu diferite tulburări ale 

limbajului. Familiile copiilor cu cerinţe speciale 

adresează de multe ori întrebări referitoare la 

identificarea celor mai adecvate aplicaţii pentru 

copii, iar terapeutul limbajului trebuie să fie 

pregătit să răspundă la aceste întrebări.   

 

Criterii de selecţie a tabletelor 
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În momentul în care se selectează o anumită 

tabletă, vor fi analizate cu mare atenţie 

următoarele aspecte: 

- Capacitatea de stocare a tabletei; 

- Design-ul tabletei; 

- Preţul de achiziţionare a tabletei; 

- Numărul şi calitatea aplicaţiilor disponibile 

pentru sistemul de operare al tabletei (iOS sau 

ANDROID). Aplicaţiile ANDROID sunt 

disponibile pe Google Play, Amazon, iar 

aplicaţiile iOS sunt disponibile doar pe itunes. 

 

Definirea şi clasificarea aplicaţiilor  

 

Aplicaţia este definită ca „un program sau o 

parte de software proiectat pentru a atinge un 

anumit scop; o aplicaţie se descarcă de un 

utilizator pe un dispozitiv mobil (Oxford 

Dictionaries). 

Gosnell, 2011 consideră că aplicaţiile sunt 

începutul unor transformări sociale şi tehnologice 

, cu implicaţii majore în viitor. Activitatea 

terapeuţilor limbajului şi a altor specialişti va fi 

influenţată de evoluţia aplicaţiilor IOS şi 

ANDROID şi de modul în care pacienţii şi 

familiile acestora pot accesa diferite informaţii cu 

ajutorul acestor aplicaţii.  

 

 

 

 

Clasificarea aplicatiilor pentru tablete 

 

După sistemul de operare, aplicaţiile se 

clasifică în: 

- Aplicaţii pentru iOS; 

- Aplicaţii pentru ANDROID. 

Henghshu et al. (2012) realizează o clasificare 

a aplicaţiilor prezentată în tabelul 1.

  

Tabelul 1. Clasificarea aplicaţiilor după Henghshu et al. (2012) 

Aplicaţii de nivelul 1 Aplicaţii nivelul 2  

internet Motor de căutare web 

business instrumente office, securitate, altele 

comunicare telefonie, poşta electronică şi sms, altele 

jocuri acţiune, strategie, altele 

multimedia audio, video, altele 

navigare ghidul oraşelor, hărţi, altele 

sns (serviciu simplu de notificare) im (mesagerie instantă), blog-uri şi forumuri, altele 

sisteme management, performanţă, altele 

bibliografie ştiri, informaţii utile, beletristică, altele 

 

Wakefield şi Schaber (2011) propun o 

clasificare a aplicaţiilor în funcţie de scopul 

utilizării acestora în cadrul terapiei limbajului:  

- Aplicaţii concepute special pentru 

terapie/intervenţie; 

- Aplicaţii care sunt concepute în al scop 

decât cel de terapie/intervenţie; 

- Aplicaţii folosite pentru motivarea 

copilului (stimuli motivaţionali); 

- Aplicaţii care îl ajută pe terapeut să 

colecteze date şi să monitorizeze progresul 

copilului. 

 

Avantajele utilizării tabletelor şi a aplicaţiilor 

în terapia limbajului 

 

 În domeniul educaţiei şi al terapiei 

limbajului cele mai noi tehnologii informaţionale 

şi comunicaţionale, tabletele, sunt foarte îndrăgite 

de către copii, indiferent de vârstă. Există foarte 

multe aplicaţii gratuite, elaborate pentru copii, ce 

conţin multe imagini care pot fi utile în activitatea 

terapeutică. Fiind aplicaţii interactive, copilul 

atinge direct ecranul şi constată că a reuşit să se 

înregistreze (audio sau video), a recunoscut un 

sunet caracteristic unui anumit item (obiect, 

mijloc de transport, animal etc.), l-a atins şi 
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primeşte un feedback imediat. Terapeutul poate 

să înregistreze progresul realizat de copil şi să îl 

prezinte părintelui, direct sau să îl trimită printr-

un e-mail părintelui fără consum de timp.  

 Activitatea complexă de terapie a 

limbajului presupune utilizarea unor materiale 

diverse, în funcţie de obiectivele stabilite pentru 

fiecare persoană ce prezintă tulburări ale 

limbajului. Deoarece există o diversitate de 

aplicaţii pentru atingerea unor diferite obiective 

în cadrul terapiei limbajului, terapeutul are la 

dispoziţie toate aceste materiale, indiferent de 

locaţia în care îşi desfăşoară activitatea. Tableta 

este uşor de transportat şi prin intermediul 

aplicaţiilor oferă un bogat material vizual, auditiv 

şi tactil.   

Există aplicaţiile care reprezintă stimuli 

motivaţionali adecvaţi pentru unii copii. Aceste 

aplicaţii nu sunt costisitoare comparativ cu 

preţurile altor materiale didactice utilizate în 

terapia limbajului. Terapeutul poate recomanda 

părinţilor să execute împreună cu copilul diferite 

exerciţii cu ajutorul acestor aplicaţii, să 

înregistreze rezultatele, să monitorizeze 

progresele şi să le trimită şi terapeutului pentru a 

stabili noi obiective în activitatea de terapie. Deşi 

temele pentru acasă nu sunt agreate de către copii, 

aceştia se bucură când constată că aceste teme 

sunt sub formă de joc pe tabletă. Versiunea demo 

poate fi testată înainte de achiziţionarea aplicaţiei 

complete. 

American Speech-Language Association 

(2011) menţionează următoarele avantaje ale 

utilizării iPad-ului : 

- dezvoltarea comunicării între terapeuţii 

aflaţi la distanţă; 

- portabilitate; 

- echipamentul este relativ accesibil din 

punct de vedere financiar, comparativ cu 

alte echipamente disponibile; 

- aplicaţiile iPad permit terapeuţilor să 

monitorizeze progresul persoanelor cu 

tulburări de limbajului şi să transmită mai 

departe aceste date prin intermediul e-

mail-ului; 

- caracteristicile iPad-ului sunt compatibile 

pentru persoanele cu dizabilităţi auditive 

sau vizuale; 

- iPad-ul poate fi mai motivant decât 

creionul şi hârtia; 

- iPad-ul poate fi conectat la internet; 

- în unele ţări se obţine tot mai uşor 

finanţare pentru achiziţionarea de iPad în 

instituţiile şcolare, prin intermediul 

proiectelor. 

Dezavantajele care apar în momentul utilizării 

iPad-ului enumerate de American Speech-

Language Association (2011) sunt următoarele: 

- costul iPad-ului poate fi prea mare, iar 

aplicaţiile se achiziţionează separat; 

- este esenţială conexiunea Internet pentru 

a descărca aplicaţii;  

- Parenting Australia website recomandă ca 

în faţa tabletei copii să nu petreacă 

intervale foarte extinse de timp (ex. copiii 

cu vârsta cuprinsă între 2-5 ani ar trebui 

să petreacă mai puţin de o oră pe zi în faţa 

tabletei). 

 

Criterii de selecţie a unei aplicaţii 

 

Snape şi Maiolo (2013.p.12) oferă următoarele 

sugestii cu privire la ceea ce  trebuie să ştie 

terapeutul limbajului în momentul în care 

achiziţionează o aplicaţie: 

- dacă o aplicaţie este costisitoare, nu 

înseamnă că aceasta este cea mai potrivită 

pentru o anumită persoană cu tulburări ale 

limbajului; 

- de cele mai multe există o variantă demo 

sau o variantă gratuită a aplicaţiei, iar 

utilizatorul poate explora conţinutul 

aplicaţiei; 

- terapeutul va verifica dacă o aplicaţie 

poate fi folosită pentru atingerea mai 

multor obiective în cadrul terapiei; 

- terapeutul va verifica dacă aplicaţia este 

relevantă pentru nevoile 

copilului/persoanei şi este adecvată 

obiectivelor terapiei logopedice; 

- flexibilitatea aplicaţiei va asigura că 

aplicaţia este adecvată pentru mai mulţi 

clienţi; o aplicaţie care poate fi 

personalizată va răspunde nevoilor mai 

multor utilizatori;  



Noi modalităţi de abordare a terapiei limbajului. Aplicaţii iOS şi ANDROID Dorina Anca TALAȘ 

 

4 

- aplicaţia poate oferi instrucţiuni clare şi 

explicite care permit utilizatorului 

explorarea sa facilă;  

- aplicaţia trebuie să fie captivantă şi 

motivantă pentru ca utilizatorul să fie 

atras de caracteristicile acesteia. Dacă 

aplicaţia conţine stimuli vizuali luminoşi 

şi atractivi, muzica este utilizată 

complementar şi nu este un factor de 

distragere a atenţiei; dacă feedback-ul 

este pozitiv şi încurajator, cu siguranţă 

acea aplicaţie va fi accesată cu plăcere de 

către utilizator.  

DeCurtis şi Ferrer (2011) prezintă următoarele 

caracteristici ale aplicaţiilor utilizate în cadrul 

terapiei limbajului: 

- motivul pentru care se recomandă 

utilizarea aplicaţiei: a fost acea 

aplicaţie creată pentru dezvoltarea 

limbajului receptiv/expresiv sau în 

scopul organizării limbajului; 

- output: tipul comunicării în momentul 

în care este utilizată aplicaţia; 

- setările şi personalizarea acestora: 

volumul, intensitatea, viteza şi 

opţiunile la care are acces utilizatorul 

în momentul în care dispozitivul are o 

intensitate prea mare. De exemplu, 

vorbeşte după ce aude un cuvânt sau 

vorbeşte după selectarea mesajului. 

- reprezentarea şi personalizarea 

modului în care sunt afişate setările: 

„icoană simbol”,  reprezentarea este 

abilitatea de a importa şi modifica 

icoanele. 

- afişarea şi personalizarea modului de 

afişare a setărilor incluzând: scheme, 

caracteristici statice şi dinamice. 

Opţiunile de personalizare includ 

schimbarea mărimilor simbolurilor, 

fontul, culorile şi a contururilor. 

 

Exemple de aplicaţii utile în terapia 

tulburărilor de limbaj 

 

Deşi următoarele aplicaţii sunt în limba 

engleză, acestea se pot adapta şi pentru terapia 

limbajului în limba română.  

 

o Exerciţii pentru respiraţie: 

Aplicaţiile Free Candle şi Magic Candle 

prezentate în figura 1 sunt exemple de aplicaţii 

care permit copilului să sufle lumânarea virtuală 

prin îndreptarea aerului expirat spre microfonul 

tabletei. Prin atingerea ecranului tabletei cu 

degetul lumânarea se aprinde din nou.  

 

 
Figura 1. Simbolurile aplicaţiilor Free Candle şi 

Magic Candle 

 

o Exerciţii pentru stimularea musculaturii 

oro-faciale 

SpeechCompanion Speech Therapy de la 

Medando şi SmallTalk Oral Motor Exercises de 

la Lingraphica sunt aplicaţii care oferă mai multe 

secvenţe video cu modele de exerciţii pentru 

dezvoltarea musculatorii oro-faciale. Fiecare 

exerciţiu este prezentat într-un scurt video. 

Copilul poate exersa sub îndrumarea părintelui 

diferite exerciţii la recomandarea terapeutului atât 

în cabinetul terapeutului, cât şi acasă. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 2. Simbolurile aplicaţiilor 

SpeechCompanion Speech Therapy şi SmallTalk 

Oral Motor Exercises 

 

o Exerciţii pentru stimularea limbajului 

expresiv 

Talking Pierre, Talking Tom 2 şi Talking 

Ginger sunt aplicaţii care repetă ceea ce spune 

utilizatorul. Copilul poate interacţiona cu aceste 

personaje, dacă loveşte ecranul personajele 

răspund prin diferite sunete şi gesturi. Aceste 

tipuri de aplicaţii stimulează dezvoltarea 
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limbajului expresiv al copilului. În figura 1 sunt 

prezentate imaginile acestor aplicaţii. 

 

   
Figura 3. Simbolurile aplicaţiilor Talking Pierre, 

Talking Tom 2 şi Talking Ginger 

 

o Exerciţii pentru stimularea creativităţii, a 

limbajului expresiv şi a limbajului scris 

Super Duper StoryMaker este o aplicaţie cu 

ajutorul căreia copilul poate crea poveşti folosind 

imaginile cuprinse în cadrul aplicaţiei, imagini 

clasificate în diferite categorii: obiecte, persoane, 

locuri, mijloace de transport, animale. Pe fiecare 

pagină, copilul poate insera imagini şi texte. În 

momentul în care rulează povestea creată, copilul 

sau adultul poate să se înregistreze povestind-o 

sau citind-o. Această aplicaţie dezvoltă 

imaginaţia şi creativitatea, limbajul expresiv, dar 

şi abilităţile de scris-citit ale copilului. Copilul 

este foarte încântat să prezinte această poveste 

altor persoane şi îşi va dezvolta stima de sine 

citind-o sau spunând-o şi altor persoane 

apropiate.  

 
Figura 4. Simbolul aplicaţiei Super Duper 

StoryMaker 

 

o Transformarea mesajului oral în mesaj 

scris  

Aplicaţia Dragon Dictation disponibilă pentru 

dispozitivele cu sistem de operare iOS, 

transformă un mesaj oral, în mesaj scris, 

utilizatorul vorbeşte aproape de microfonul 

tabletei iar pe ecran apare textul mesajului oral. 

Imediat după ce iniţiază această aplicaţie, 

utilizatorul selectează limba în care transmite 

mesajul oral, deoarece această aplicaţie este 

disponibilă în 38 de limbi. Textul scris apare 

imediat şi poate fi trimis prin e-mail. În descrierea 

acestei aplicaţii apare informaţia conform căreia 

mesajul scris apare de cinci ori mai repede decât 

dacă acel mesaj este tastat cu ajutorul tastaturii. 

Mesajele scrise pot fi postate direct pe reţelele de 

socializare.  

 
Figura 5. Simbolul aplicaţiei Dragon 

Dictation 

 

Aplicaţiile prezentate sunt doar câteva 

exemple de aplicaţii iOS şi android gratuite care 

oferă o imagine de ansamblu asupra diversităţii 

aplicaţiilor existente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Concluzii 

 

Deşi în limba engleză există foarte multe 

aplicaţii utile în domeniul terapiei limbajului, în 

limba română acestea sunt aproape inexistente. 

Este absolut necesară elaborarea unor aplicaţii în 

domeniul terapiei limbajului şi în limba română 

printr-o colaborare strânsă a specialiştilor din 

domeniul terapiei limbajului, cu specialiştii din 

domeniul informatic. Conturarea clară a unor 

obiective specifice în domeniul terapiei 

limbajului, stabilirea unor modalităţi concrete de 

recompensare a copilului în cazul unui răspuns 

corect, respectiv de atenţionare a acestuia în 

momentul în care răspunde greşit, modalităţile de 

monitorizare a răspunsurilor şi de înregistrare a 

progresului sunt doar câteva aspecte pe care 

terapeutul limbajului trebuie să le ofere 

specialiştilor din domeniul informaticii. 

Aplicaţiile trebuie să ajute la atingerea facilă a 
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obiectivelor terapiei limbajului pentru fiecare 

copil ce prezintă tulburări ale limbajului. 

Indiferent de evoluţia tehnologiilor 

informaţionale şi comunicaţionale, nu se pune 

problema înlocuirii resurselor umane cu 

tehnologiile informaţionale şi comunicaţionale, ci 

doar a completării activităţii terapeutice, în scopul 

atingerii cât mai rapide a unor obiective propuse. 

Tabletele sau alte dispozitive electronice 

împreună cu aplicaţiile aferente ce vin în sprijinul 

terapeutului şi care nu îl pot înlocui. Terapeutul 

îşi organizează activitatea de terapie a limbajului 

în funcţie de particularităţile fiecărui copil 

accesând şi resursele tehnologice pentru a-şi 

eficientiza activitatea. 

Deşi costurile achiziţionarii unei tablete sunt 

relativ mari, avantajele pe care le prezintă 

utilizarea aplicaţiilor în cadrul terapiei limbajului 

motivează tot mai mulţi terapeuţi ai limbajului să 

îşi achiziţioneze acest dispozitiv. Tabletele şi 

aplicaţiile specifice câştigă tot mai mult teren în 

faţa calculatoarelor şi a softurilor, iar în viitor, 

„m-learning-ul” va surclasa „e-learning-ului”, 

chiar şi în domeniul terapiei tulburărilor de limbaj
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