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Consiliere parentală 

Reguli de aur în corectarea tulburărilor de pronunţie 

 

         CE NU TREBUIE să facă părinţii unui copil cu tulburări de pronunţie: 
- să imite vorbirea copilului 

   - să ridiculizeze vorbirea copilului, făcând din aceasta un subiect;                                                                        

de discuţie şi amuzament la întâlnirile cu rudele sau prietenii 

- să pedepsească sau să amenințe copilul când acesta 

persistă în pronunţia greşită; 

- să exagereze cerinţele de corectare, punând copilul să repete 

cuvântul excesiv, tracasându-l; 

- să aibă pretenţia de corectare a pronunţiei în momente nepotrivite 

(când copilul e obosit, supărat...); 

- să compare copilul cu alţi covârstnici sau chiar cu copii mai mici, 

care vorbesc corect; 

- să întrerupă permanent vorbirea copilului pentru a-l corecta! 

 

DE CE NU? 
- copilul are constant nevoie de un model corect de pronunţie; 

- copilul are nevoie de înţelegere şi încurajare pentru a-şi corecta vorbirea; 

- este important pentru copil să se simtă valorizat pentru ceea ce este, 

nu pentru felul în care vorbeşte; 

- procesul de corectare a vorbirii necesită timp, răbdare, se face pozitiv,                                                                                       

fără critică (“ţi-am zis de mii de ori..."), sub formă de joc dacă e posibil; 

- copilul are limite, corectăm când e receptiv; 

- fiecare copil e unic, are propriul ritm de asimilare a limbajului; 

- ceea ce vrea să ne comunice copilul (conţinutul mesajului) 

este mai important decât forma în care o face! 

                                                                                                      Profesor logoped Ramona Petrea                                                                      

Centrul Logopedic Interșcolar Bacău 
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