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PROIECT EDUCAȚIONAL 

LOGOTERAPIA 

SCHIMB DE EXPERIENȚE ȘI BUNE PRACTICI ÎNTRE LOGOPEZI 

 

 

 

Titlul proiectului: Logoterapia. Schimb de experiențe și bune practici între logopezi. 

Scopul proiectului:  

- Colaborarea între logopezii din instituțiile de profil, în vederea optimizării activității 

terapeutice; 

- Editarea și publicarea unei reviste naționale de logopedie, cu apariție bianuală. 
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Obiective: 

 Dezvoltarea și afirmarea profesională a profesorilor logopezi din Centrul Logopedic 

Interșcolar Bacău;  

 Schimbul real de experiențe profesionale și bune practici cu alți logopezi din țară și 

din străinătate; 

 Creșterea coeziunii grupului şi optimizarea relaţiilor între membrii echipei de 

implementare a proiectului; 

 Dezvoltarea relațiilor de colaborare cu instituțiile partenere;  

 Creșterea calității activității logopedice;   

 Creșterea imaginii și prestigiului instituției. 

 

Argument: 

            Logopedia este un domeniu în continuă dezvoltare, cu un flux informațional dinamic, cu 

abordări noi atât în privința metodelor terapeutice, cât și a mijloacelor, instrumentelor de lucru, 

ceea ce face necesară conectarea specialiștilor din instituțiile de profil și colaborarea acestora în 

vederea schimburilor de experiențe profesionale. Această colaborare va permite partenerilor 

implicați în proiect să dezvolte o viziune complexă asupra domeniului de activitate, să-și 

optimizeze activitatea terapeutică, să se informeze. 

              La ora actuală, sunt publicate în țară trei reviste de logopedie, toate în format electronic, 

la Cluj și București, publicații exclusiviste (ale celor două asociații profesionale de logopezi, în care 

pot publica articole doar membrii celor două asociații, respectiv revista „Interlogopedica”, în care 

publică profesorii logopezi din CLI Cluj). Revista pe care noi o propunem ar fi singura revistă în 

format tipărit din țară, care se adresează logopezilor din România și din Republica Moldova, fără a 

presupune apartenența la vreo asociație profesională. „Logoterapia” se vrea a fi o publicație care 

să aducă împreună experiențele și bunele practici rezultate în urma activității logopedice 

desfășurate nu doar în cabinetele logopedice din sistemul public, școli speciale, centre de 

educație incluzivă, ci și din sistemul privat și al orzanizațiilor, fundațiilor care lucrează cu copii cu 

tulburări de limbaj. Revista va prilejui, astfel, un schimb real de experiență, devenind atât o 

modalitate de afirmare, cât și de dezvoltare profesională, de care vor beneficia indirect copiii cu 

logopatii. Prin tematica ofertantă, ne propunem să devenim un sprijin și un îndrumător util 

pentru logopezii care sunt la început de carieră (și nu numai), o sursă de inspirație în activitatea 

logopedică. 
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Grup țintă: logopezii din sistemul public (Centre Logopedice Interșcolare, Școli Speciale, Centre 

Școlare de Educație Incluzivă) sau privat, precum și psihoterapeuții, psihopedagogii care își 

desfășoară activitatea în aria comunicare - limbaj, cadrele didactice (educatori, învățători, 

profesori) interesate de problematica limbajului, din țară și din Republica Moldova. 

Beneficiari:  

- direcţi: profesorii logopezi ai Centrului Logopedic Interșcolar Bacău, logopezii din țară și 

din Republica Moldova, cadrele didactice care vor găsi în revistă o sursă de informații utile 

în terapia logopedică sau în activitatea de integrare a copiilor cu tulburări de limbaj în 

clasă/ grupă; 

- indirecţi: copiii cu tulburări de limbaj. 

Rezultate scontate: 

          Dialogul permanent, lucrul în echipă pe care îl presupune editarea unei reviste vor avea 

ca rezultate creșterea coeziunii grupului și optimizarea relațiilor între cadrele didactice 

implicate în proiect.                                                                                                                                                                                                          

         Colaborarea cu alți logopezi din județ, din țară și din Republica Moldova, schimbul de 

experiențe și bune practici  prilejuite de articolele publicate, conectarea la informații de 

specialitate noi și alte activități desfășurate în comun vor duce la eficientizarea activității 

logopedice și la creșterea calității actului terapeutic. 

            Activitățile de mediatizare a activităților derulate prin proiect vor avea ca rezultat 

creșterea prestigiului instituțiilor implicate și un plus de imagine benefic atât profesorilor 

logopezi, cât și structurilor instituționale din care fac parte. 

Perioada de derulare a proiectului: ianuarie 2016, pe perioadă nedeterminată. 

 

 


