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Raport anual asupra activităţilor desfăşurate de C.L.I.J. Bacău în anul şcolar 2017 - 2018                                                 

Dare de seamă...ilustrată! 

 

           Pentru că toamna se numără bobocii şi este vremea rapoartelor, vă propun în acest număr al revistei o 

dare de seamă asupra activităţilor desfăşurate de profesorii logopezi din judeţul Bacău în anul şcolar 2017 - 

2018. Datorită specificului acestui raport, care presupune multe statistici, cifre, date, am simţit nevoia unui 

concept mai jucăuş, mai puţin arid, ilustrat cu imagini iconice, reprezentative pentru organizarea, volumul 

enorm de muncă, rezultatele, eficienţa, lucrul în echipă şi tot ce presupune activitatea din C.L.I.J. Bacău, pe 

care tot ce îl diferenţiază de un real furnicar este doar numărul foarte redus al logopezilor. 

 

      

           În anul şcolar 2017 – 2018, Centrul 

Logopedic Interşcolar Judeţean Bacău a 

funcţionat cu un număr de: 

- 12 profesori (10 titulari, 2 suplinitori 

calificați pensionari) 

- 11 posturi (6 Bacău, 2 Onești, 1 Moinești, 

1 Târgu Ocna, 1 Buhuși) 

- 16 cabinete (9 Bacău, 3 Onești, 2 

Moinești, 1 Târgu Ocna, 1 Buhuși) 

 

              Activitatea desfăşurată în cadrul Centrului Logopedic Interşcolar Judeţean Bacău a urmărit 

obiectivele generale, stabilite prin planul managerial şi fişa postului: optimizarea componentelor structurale, 

planificarea activităţilor, desfăşurarea activităţilor specifice de depistare, examinare complexă, programare, 

terapie, evaluare a copiilor cu tulburări de limbaj, consilierea părinţilor şi a cadrelor didactice, managementul 

carierei şi dezvoltării personale, activităţi extracurriculare (voluntariat, proiecte educaţionale).  

 

            Depistarea copiilor cu tulburări de limbaj s-a efectuat în toate unităţile de învăţământ preşcolar şi 

şcolar din municipiul Bacău, Oneşti, Moineşti, Buhuşi şi Târgu-Ocna. Fiecare profesor logoped a efectuat 

depistarea copiilor din sectorul distribuit, care a însumat între 8 - 17 unităţi (în Bacău), 9 în Tg. Ocna, 9 

Moineşti, 12 la Buhuşi şi între 8-11 unităţi la Oneşti. 

Totalul unităţilor de învăţământ în care s-a efectuat depistarea copiilor cu tulburări de limbaj în 

judeţul Bacău: 113. În urma procedurii de depistare şi programare, au fost obţinute următoarele date: 



 
 

 

 

         O premieră pentru C.L.I.J. Bacău în anul şcolar 2017 - 2018 a fost centralizarea logopaţilor după 

diagnostic şi realizarea unei statistici, prin care poate fi urmărită distribuţia logopaţilor pe tipuri de tulburări 

de limbaj şi ponderea fiecărui diagnostic în totalul tulburărilor de limbaj prezentate de copiii înscrişi la 

terapie logopedică. Conform acestei statistici, diagnosticul cu cea mai mare frecvenţă a fost Tulburarea de 

pronunţie (409 copii din 555 înscrişi), adică ~ 74%, urmată de Tulburările asociate (două sau mai multe 

tulburări de limbaj, 90 de cazuri), adică puţin peste 16% din totalul copiilor înscrişi la terapie logopedică.  

 

               

Trebuie remarcat, însă, numărul mare de copii cu C.E.S înscrişi la terapie logopedică, precum şi 

numărul de copii cu tulburări grave şi asociate, care necesită programe terapeutice de lungă durată, metode 

terapeutice specifice de recuperare şi a căror evoluţie este lentă, dat fiind diagnosticul complex. Cu toate 

acestea, statistica rezultatelor obţinute este foarte bună, procentajul corectării copiilor cu tulburări de limbaj 

înscrişi în terapie logpedică fiind de ~ 46%. 
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Consemnez, de asemenea, implicarea profesorilor logopezi în desfăşurarea unor activităţi în regim 

de voluntariat, atât în cadrul unor ONG - uri sau fundaţii, cât şi în activităţi de terapie logopedică la 

cabinete, precum şi iniţierea, derularea şi participarea la proiecte educaţionale, locale, zonale, 

internaţionale, având parteneri variaţi şi obiective multiple, atât în aria de specialitate, cât şi în arii conexe. 

    

              În anul şcolar 2017 - 2018, profesorii  logopezi s-au implicat şi în alte activităţi conexe: au desfăşurat 

activităţi de consiliere a educatoarelor şi învăţătorilor, precum şi a părinţilor, pe probleme de specialitate, 

purtând zilnic convorbiri  sau participând la întâlniri metodice; au elaborat mici ghiduri cu reguli şi pliante 

informative, destinate copiilor logopaţi şi părinţilor, pentru buna desfăşurare a activităţii logopedice; au 

desfăşurat munca de arhivare a documentelor foarte vechi, care ocupau în mod nejustificat spaţiile 

cabinetelor şi au înfiinţat, la propunerea coordonatorului, o minibibliotecă cu cărţi de specialitate, care pot fi 

lecturate atât de către prof. logopezi, cât şi de către părinţii copiilor logopaţi.  

 



 
 

 

             Profesorii logopezi de la C.L.I.J. Bacău au fost preocupaţi şi în anul şolar 2017 - 2018 de perfecţio-

narea profesională şi dezvoltarea personală, participând activ, prin materiale documentare şi aplicative, la 

simpozioane, work-shop-uri şi conferinţe de specialitate, dar şi la programe de formare continuă. 

            Printre rezultatele remarcabile obţinute în echipă se numără tipărirea numerelor 4 şi 5 ale revistei 

naţionale de logopedie ,,Logoterapia” şi organizarea celei de-a VIII-a ediţii a simpozionului naţional de 

logopedie ,,Bune practici de colaborare în prevenirea şi corectarea tulburărilor de limbaj”. 

                  

Concluzii: 

 

- Profesorii logopezi au depus un efort considerabil de a investiga un număr foarte mare de copii din 

unităţile de învăţământ din Bacău, Oneşti, Buhuşi, Moineşti, Tg. Ocna, fiecărui profesor revenindu-i o medie 

de peste 1600 de copii în sectorul de depistare; se impune mărirea numărului de logopezi, atât datorită 

sectorului foarte mare, cât şi a ariilor neacoperite de serviciile unui logoped, în oraşe cu populaţie şcolară 

mare (ex. Comăneşti), dar şi în mediul rural. 

- Numărul foarte mare de copii cu tulburări de limbaj medii şi grave depistaţi (1206) reclamă, de 

asemenea, mărirea numărului de logopezi din judeţ, pentru a putea face faţă cerinţelor de înscriere la terapie 

logopedică. Menţionez că, în prezent, nu pot fi programaţi la terapie logopedică copiii cu tulburări uşoare de 

limbaj, ceea ce constituie în sine o discriminare, aceştia fiind doar monitorizaţi, la cererea părinţilor şi că 

depistarea logopedică nu se face de la grupa mijlocie (4 ani), cum ar fi recomandat pentru eficientizarea 

activităţii corectiv-terapeutice. 

- Numărul de 555 de copii înscrişi la terapie, din care 70 cu CES, reprezintă de asemenea, un număr 

foarte mare, raportat la numărul profesorilor logopezi, astfel că s-a lucrat cu grupe aglomerate, neomogene 

uneori ca vârstă şi diagnostic, ceea ce a necesitat un efort continuu de adaptare, particularizare a demersului 

terapeutic. 

- Numărul copiilor corectaţi, 253, reprezentând un procentaj mediu al corectării de 45, 58%, ar putea 

fi considerat ca fiind unul foarte ridicat, având în vedere aspectele prezentate mai sus şi numărul mare de 

copii cu tulburări grave (124 din 555 înscrişi), care, de obicei, necesită prelungirea terapiei pe 2-3 ani; 

- Cei 302 de copii şi elevi amelioraţi din punct de vedere al intensităţii şi frecvenţei conduitelor verba- 

 



 
 

 

le deficitare, reprezintă de asemenea rodul implicării cu profesionalism a profesorilor logopezi în procesul 

terapeutic şi a responsabilizării părinţilor. 

- Prin obiectivele propuse şi activităţile derulate pentru atingerea lor, C.L.I.J. Bacău s-a remarcat prin 

bună organizare, dinamism, colaborare şi eficienţă, aspecte care au avut un impact deosebit asupra tuturor 

participanţilor la actul terapeutic copii, părinţi profesori. Nu am fost perfecţi, cu siguranţă e loc de MAI 

MULT, de MAI BINE, dar ne-am străduit, am fost o echipă şi am reuşit! 

 

                                 

                                REUȘIM  ÎMPREUNĂ!  
 

 

                                                                                          Profesor logoped Maria - Ramona Petrea 

                                                                                                     Coordonator C.L.I.J. Bacău 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Revista de logopedie a Centrului Logopedic Interșcolar Județean Bacău, C.J.R.A.E. Bacău,  

avizată de Inspectoratul Școlar al Județului Bacău (Nr. 240/ 12. 01. 2017) 
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