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Rezumat

i. Proiectul NETQUES este rezultatul unei echipe academice şi de profesionişti
formată din 65 parteneri din 31 de ţări din Uniunea Europeană. Este condus
de Comitetul permanent de legătură între logopezii şi ortofoniştii din Uniunea
Europeană (CPLOL).
ii. Terapia tulburărilor de limbaj este recunoscută global ca fiind o profesie
autonomă reglementată legislativ, la nivel naţional, în multe ţări. Deoarece
Uniunea Europeană s-a dezvoltat şi are din ce în ce mai mulţi membri,
legislaţia a încurajat mobilitatea şi recunoaşterea calificărilor în cadrul statelor
membre. Aceasta a condus la nevoia de a putea analiza programele
educaţionale atât în cadrul Uniunii Europene, cât şi în afară. Proiectul îşi
propune să stabilească punctele comune, precum şi pe cele diferenţiatoare
de la nivelul programelor educaţionale pentru domeniul terapiei limbajului.
Proiectul delimitează competenţele de bază care sunt atât esenţiale, cât şi
dezirabile pentru un recent calificat terapeut al limbajului, competenţe care
să-i asigure acestuia posibilitatea să practice profesia în siguranţă. Proiectul
NETQUES a adoptat principiile procedurii de tuning în demersul de
identificare a punctelor de referinţă, convergenţă şi consens, pentru a deveni
şi o “platformă pentru dezvoltarea punctelor de referinţă la nivelul
domeniului”.1
iii. Tulburările de limbaj şi comunicare au fost documentate de mulţi ani. Astfel că la
sfârşitul secolului 19, în Europa şi în afara acesteia, exista un corpus de
considerabil de cunoştinţe şi un număr mic de practicanţi care erau implicaţi
în studierea şi reabilitarea tulburărilor de vorbire. Încă de atunci, specializarea
s-a dezvoltat într-un câmp academic independent. Această perspectivă este
adoptată şi promovată şi de organizaţia extinsă a Uniunii Europene, CPLOL.

iv. Disciplina terapia tulburărilor de limbaj şi comunicare focalizează pe
comunicarea umană şi înghiţire, analizând procesele în sine, dezvoltarea
acestora prin descrierea, evaluarea şi terapia tulburărilor de voce, vorbire şi
înghiţire. Specialistul în terapia tulburărilor de limbaj este profesionistul cu
competenţe în prevenţia, evaluarea, terapia şi studiul ştiinţific al limbajului şi
al tulburărilor asociate.
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v. Practicarea terapiei limbajului s-a schimbat de-a lungul timpului ca şi rezultat al
schimbărilor din societate şi al progresului din câmpul academic al medicinii,
psihologiei, lingvisticii, sociologiei şi educaţiei. Schimbările demografice,
sociologice, diagnostice, tehnologia comunicării au influenţat scopul
practicării terapiei tulburărilor limbaj. Acest scop al practicării s-a extins
progresiv prin schimbarea priorităţilor în cadrul ţărilor din Uniunea Europeană.
vi. Proiectul NETQUES are următoarele obiective:
-

să definească profilul academic şi professional al specialiştilor în terapia
tulburărilor de limbaj, din cadrul Uniunii Europene.

-

să descrie obiectivele programelor educaţionale de pre-calificare la fel ca şi
finalităţile educaţionale (în termeni de cunoştinţe, abilităţi) care trebuie atinse.

-

să identifice competenţele generale şi specifice care se urmăresc a fi atinse prin
programele educaţionale.

vii. Un total de 65 de parteneri au fost selectaţi din 27 de ţări ale Uniunii Europene
pe lângă Liechtenstein, Norvegia şi ţările candidate la Uniunea Europeană,
Islanda şi Turcia. Partenerii principali au fost cu preponderenţă membri ai
unor instituţii academice, dar şi ai unor asociaţii profesionale. Coordonarea
proiectului a fost supervizată de partenerul principal, CPLOL, care cuprinde
experţi clinicieni şi universitari reprezentând fiecare ţara europeană implicată
în proiect. Partenerii au fost împărţiţi la una dintre cele şase grupuri de lucru,
asigurându-se un anumit nivel de expertiză şi răspândire geografică în cadrul
fiecărei echipe. Ţintele care trebuie aliniate cu procesul Tuning au fost
transmise fiecărei grup de lucru. Fiecare grup de lucru şi-a asumat
responsabilitatea pentru unul sau mai multe elemente de lucru, împărţite între
parteneri. Cercetarea etnografică a fost adoptată utilizând o gamă largă de
experţi participanţi ca informatori cheie. Pentru a permite o imagine cât mai
completă a diversităţii cu privire la programele educaţionale de terapia
limbajului, s-au elaborat şi aplicat două chestionare. Chestionarele au evaluat
diversitatea specilizărilor în terapia tulburărilor de limbaj. Rezultatele au oferit
informaţii cu privire la profilul ocupaţional şi au subliniat competenţele
necesare unui absolvent recent calificat pentru profesia de specialist în
terapia tulburărilor de limbaj.
viii. Profile: Rezumatul profilelor au aratat ca cel puţin 2 ţări au cel puţin un program
educaţional (şi multe au considerabil mai mult decât unul) care duce la o
specializare profesională în terapia tulburărilor de limbaj. Programele de
terapia tulburărilor de limbaj din Europa sunt majoritatea organizate în cadrul
instituţiilor universitare, majoritatea bugetate de stat, ca domeniu de

specializare la nivelul unor facultăţi care promovează şi alte programe de
sănătate (programe medicale).
ix. În mod normal, nivelul calificării care permite specialiştilor în terapia tulburărilor
de limbaj să practice în domeniu este cel de licenţă, nivel absolvit în urma a
cel puţin 3 ani de educaţie iniţială. Nivelul masteral (calificarea europeană
nivelul 7) poate fi absolvit după un număr de 5 ani de educaţie universitară (3
ani licenţă şi 2 ani masterat). Programele doctorale se extind, în medie, pe un
interval de 3 ani. Parcurgerea unui traseu educaţional de la nivel licenţă, la
nivel de masterat şi doctorat este posibil în aproape orice ţară din Uniunea
Europeană. În mod normal, se alocă 60 de credite transferabile pentru fiecare
an academic prin sistemul european de credite transferabile (ECTS).
x. Cele mai multe programe sunt stabilite de stat sau de guvern. Franţa a raportat
cel mai mare număr de studenţi la specializarea terapia tulburărilor de limbaj.
Belgia şi Noua Zeelandă au un numar neaşteptat de mare de absolvenţi,
număr parţial posibil explicabil de nevoile studenţilor germani, cu care sunt
învecinaţi, care îşi doresc să studieze terapia tulburărilor de limbaj în cadrul
unui program de nivel licenţă. Totuşi, trebuie menţionat că aceste cifre au fost
date estimativ, având în vedere că majoritatea ţărilor nu păstrează o statistică
naţională cu privire la domeniul de studiu.
xi. Programele includ o varietate largă de modalităţi de evaluare, de tipul examinării
scrise, evaluări practice ale abilităţilor, evaluări orale. Modalitatea de tratare
reflectivă a experienţei, portofoliul de competenţe, examenele clinice practice,
analizele video şi auto-evaluările sunt, de asemenea, folosite. În completare
la studiile academice, toate programele prevăd practica supervizată ca şi o
componentă cheie din ruta calificării şi formării profesionale. Competenţa
clinică este evaluată, în principal, de supervizori clinici. Metodele de evaluare
ale competenţei clinice pot să difere foarte mult, acestea incluzând evaluarea
scrisă, evaluarea orală, observaţia sistematică, portofoliul sau studiul de caz.
Proiectele de cercetare derulate de studenţi în cadrul programului de formare
sunt obligatorii în două treimi dintre programele analizate.
xii. Competenţe: Educaţia din domeniul terapiei limbajului focalizează asupra nevoii
de atingere şi demonstrare a unor competenţe care se prezintă sub forma
unei complexe interacţiuni între teorie şi practică, cu o varietate de abilităţi
necesare derulării unei munci fundamentată ştiinţific. Cel mai surprinzător
aspect cu privire la datele obţinute a fost acela că prin compararea
rezultatelor privind importanţa competenţelor specifice şi generice necesare
pentru a putea practica un debutant în domeniul terapiei tulburărilor de limbaj,

nivelul deconsensualităţii între academicieni, absolvenţi şi angajatori este
foarte mare .
xiii. Competenţele specifice, toate sunt legate de evaluare, diagnostic, intervenţie,
prevenţie şi consilierea clienţilor în domeniul tulburărilor de limbaj şi a
dificultăţilor de înghiţire. Competenţele specifice delimitate ca fiind esenţiale
de participanţii la studiu se referă la 6 domenii: scopul practicii, evaluarea şi
identificarea tulburărilor de vorbire şi a dificultăţilor de înghiţire, planificarea şi
implementarea intervenţiei, planificarea, derularea şi evaluarea serviciilor,
prevenirea şi dezvoltarea profesională, educaţia continuă şi responsabilităţi
etice specifice.
xiv.

In ceea ce priveşte competenţele generale, competenţele inter şi intra
personale au fost percepute ca fiind cruciale.

xv. Competenţe cheie: setul de competenţe necesare pentru un debutant calificat în
terapia tulburărilor de limbaj care a fost cel mai des menţionat în cadrul
tuturor grupurilor de participanţi la studiu, se regăseşte în Anexa 1. Acest
document poate fi considerat un rezultat comun la nivelul Uniunii Europene,
cu privire la stadardul ocupaţional, stadard pe care fiecare specialist debutant
în terapia tulburărilor de limbaj trebuie să îl îndeplinească pentru a putea
practica în domeniu. Acestea se referă şi la nivel de pregătire iniţială şi ar
trebui să se regăsească în cadrul tuturor programelor educaţionale din ţările
Uniunii Europene. Competentele considerate esenţiale reflectă diferite
niveluri, marea majoritate culminează la nivelul 6 şi 7 al Cadrului general al
calificarii europene2.
xvi.

2

Terapia limbajului în Europa se materializează divers şi în continuă
dezvoltare, transformare. Profesia se regăseşte la niveluri diferite de
dezvoltare în diferite ţări. Cu toate acestea, există un acord comun privind
scopul şi obiectivul de a produce servicii şi modele de bune practici pentru cei
care au nevoie de ajutor profesional, de a asigura cei mai bine pregătiţi
specialişti. Acest lucru a fost dovedit de-a lungul întregii perioade a proiectului
NetQues. Cu acest nivel de expertiză, viitorul acestei profesii şi a serviciilor
pentru cei care pot beneficia de terapia limbajului, este optimist.

http://ec.europa.eu/education/policies/educ/eqf/eqf08_en.pdf

Capitolul 7

Competenţe necesare pentru un profesionist independent
recent calificat în terapia tulburărilor de limbaj şi comunicare

7.1 Introducere
Promovarea competenţelor este un obiectiv important al programelor educaţionale. Aşa
cum s-a subliniat şi în capitolul 3, terapia tulburărilor de limbaj şi comunicare este o
disciplină ştiinţifică şi un domeniu complex de practică. Este important pentru noii
specialişti în terapia limbajului ca rezultatele pregătirii lor profesionale să fie descrise
într-un mod în care să acopere competenţele considerate necesare pentru această
disciplină. De asemenea, toţi specialiştii care au fost consultaţi au fost de acord că este
de dorit ca diferitele competenţe dobândite trebuie prelucrate pentru a putea fi puse în
practică:
1. competenţe tehnice aşteptate în ceea ce priveşte modalitatea de abordare a
sarcinii
2. modalitatea de folosire a cunoştinţelor dobândite pentru adoptarea celei mai
bune strategii de lucru sau luarea celei mai bune decizii
3. dezvoltare personală şi profesională continuă
Competenţele profesionale au fost de cele mai multe ori descrise în temeni ca “să faci
ce este bine”, “să faci ce e bine pe calea cea mai bună” şi “persoana îndreptăţită să
facă”-vezi descrierea învăţământului medical elaborată de Harden, (2002)
5 6
, şi introducerea cu privire la finalităţile învăţământului din manualul EUA Bologna
Handbook elaborată de Adam (2005)7.
În procesul de „tuning”, competenţele sunt descrise ca puncte de referinţă pentru
proiectarea curriculumului şi evaluare, nu drept ţinte. Acestea permit flexibilitate şi
autonomie în realizarea de programe, în acelaşi timp, oferă un limbaj comun pentru
descrierea scopului programului.
Metodologia „tuning” delimitează competenţele în termeni de competenţe generale sau
aptitudini transferabile, acele abilităţi care nu se limitează la învăţarea sau aplicarea
într-un domeniu specific şi competenţe specifice care sunt direct legate de o disciplină
sau un subiect, în cazul de faţă de terapia tulburărilor de limbaj şi comunicare.
Pentru acest proiect, care se axează pe domeniul terapiei limbajului, partenerii din
proiect au fost de acord că cel mai eficient ar fi să se concentreze pe ce este capabil să
5

Harden, R.M. (2002a). Developments in outcome-based education. Medical teacher, 24(2), 117-120.
Harden, R.M. (2002b). Learning outcomes and instructional objectives: is there a difference? Medical
Teacher, 24(2), 151-155.
7
Adam, S. (2006). An Introduction to learning outcomes. In Fronmet E., Kohler J., Purser L., Wilson L.
(Eds), EUA Bologna Handbook article B.2.3.-1. Berlin: Raabe.
6

facă un absolvent, un profesionist independent recent calificat, în vederea abordării
aspectelor curriculare legate de această profesie. Astfel, competenţa a fost utilizată şi
definită în acest context nu numai în termeni de abilitatea de a face ceva, ci în termeni
de abilitatea de a face ceva cu o profundă conştientizare, flexibilitate, folosind procese
cognitive superioare, cum ar fi analiza şi sinteza. De asemenea, trebuie să cuprindă şi
abilitatea de a selecta şi căuta informaţii în mod corespunzător, de exemplu, gândire
critică şi alegerea celei mai bune strategii pe baza tuturor dovezilor, în modul cel mai
adecvat posibil. Competenţa profesională cuprinde astfel o serie de abilităţi: abilităţi cognitive/intelectuale, abilităţi psihomotorii/fizice şi ce ţin de domeniul afectiv, atitudini,
sentimente şi emoţii.
Prin urmare, proiectul se axează pe identificarea acelor competenţe specifice care sunt
cruciale, pentru profesioniştii în terapia tulburărilor de limbaj şi comunicare recent
calificaţi 8, deoarece acestea servesc diferenţierii acestora de alţi profesionişti recent
calificaţi. Competenţele academice generale sunt incluse, de asemenea, şi reprezintă
fundamentul dezvoltării competenţelor profesionale specifice, dar sunt analizate separat
de cele specifice.
În continuare, rezultatele raportate mai jos separă cunoştinţele specifice, abilităţile şi
atitudinile aşa cum au fost identificate de respondenţii care au participat la studiu (vezi
Anexa IV). Scopul a fost, în primul rând, de a identifica acele competenţele considerate
esenţiale, de bază pentru specialiştii recent calificaţi şi cele de dorit pentru practicanţii în
terapia limbajului din UE şi, în al doilea rând, de a identifica în ce măsură abilităţile în
aceste 3 domenii (cunoştinţe, aptitudini şi atitudini) sunt relaţionate între ele să conducă
la formarea de competenţe.
Acest proiect descrie însumarea cunoştinţelor, înţelegerii, aptitudinilor specifice şi
abililăţilor pe care le foloseşte un specialist în terapia limbajului pentru a-şi exercita
meseria, în funcţie de contextul în care îşi desfăşoară activitatea (sănătate, educaţie,
sector social). Obiectivele NetQues, cu privire la perspectiva specialiştilor în terapia
limbajului sunt complementare şi se aseamănă cu obiectivele EQF (vezi tabelul 7.1)
Table 7.1 Obiective EQF şi NetQues - comparaţie
Obiective
EQF
NetQues
 calificare mai uşor de înţeles în diferitele  să se convină asupra unor
ţări şi sisteme din Europa
standarde şi criterii comune pentru
calificarea specialiştilor recent
calificaţi în terapia tulburărilor de
 promovarea mobilităţilor individuale între
limbaj şi comunicare
ţări şi facilitarea învăţării pe tot parcursul
vieţii
 să faciliteze mobilitatea mai mare
a profesioniştilor calificaţi în toate
6

Recent calificat-persoană care a finalizat recent un program de terapia limbajului şi este pregătit să
lucreze în mod indepente ca specialist în terapia tulburărilor de limbaj.

 creşterea transparenţei,
priveşte calificarea

în

ceea

ce

ţările
 să faciliteze dezvoltarea profesiei
 să
ofere
îndrumare
pentru
instituţiile de învăţământ superior
şi
pentru
principalele
părţi
implicate în ceea ce priveşte
formarea specialiştilor în terapia
tulburărilor
de
limbaj
şi
comunicare în toate ţările din
Europa
 să permită cetăţenilor europeni
accesul la serviciile specialiştilor
calificaţi în terapia tulburărilor de
limbaj şi comunicare

7.2 Procedura de lucru
Aşa cum s-a descris deja în Capitolul 5, o echipă de experţi în educaţia specialiştilor în
terapia tulburărilor de limbaj şi comunicare au generat un set de competenţe specifice şi
generale în urma unei profunde analize a documentaţiei existente în programele
educaţionale, punctele de referinţă şi documentele din toată Europa şi documente din
USA (ASHA) 7 , Australia (SPA)8, Canada (CASLPA)9 şi referinţele IALP10. Aceşti itemi
propuşi au fost experimentaţi şi îmbunătăţiţi în repetate rânduri, folosind tehnica de
schimbare Delphi, prin implicarea unor grupuri mari de experţi de la colegiile care
pregătesc specialişti în terapia tulburărilor de limbaj şi comunicare şi din practica clinică.
Astfel, s-a generat un set de 60 de competenţe specifice şi 38 de competenţe generale
selectate pe baza unui consens general (Vezi Anexa IV pentru itemii din chestionar).
Competenţele specifice au fost relaţionate cu următoarele 8 domenii:
 domeniul de activitate
 evaluarea şi identificarea dificultăţilor de comunicare şi de înghiţire
 planificarea şi implementarea intervenţiei
 planificarea, menţinerea şi evaluarea serviciilor
 prevenţia
7

ASHA (2009). Standards and Implementation Procedures for the Certificate of Clinical Competence in
Speech-Language Pathology Revised March 2009 American Speech-Language-Hearing Association
Retrived from: http://www.asha.org/certification/slp_standards/
8
SPA (2010) Code of Etics. Retrived from
http://www.speechpathologyaustralia.org.au/library/CodeofEthics.pdf
9
CASLPA (2008) Canadian Association of Speech-Language Pathologists and Audiologists (CASLPA)
Scope of Practice for Speech-Language Pathology. Retrieved
from:http://www.caslpa.ca/PDF/Scope_of%20Practice_SLP_english_2008.pdf
10
IALP Guidelines for Initial Education in Speech Language Pathology.Folia PhoniatricaetLogopaedica. 2010, 62(5),
210-16.





asigurarea calităţii
cercetare
dezvoltare profesională, educaţie continuă şi responsabilităţi etice specifice..

Competenţele generale au fost relaţionate cu următoarele 3 domenii:
 competenţe instrumentale
 competenţe inter şi intrapersonale
 competenţe sistemice.
Un set de 98 de competenţe a stat la baza unui chestionar (în engleză) care, împreună
cu un glosar, au fost trimise la fiecare partener lider din fiecare ţară pentru traducere în
limba proprie. Chestionarul şi glosarul au fost pregătite în toate limbile europene cerute
(24 de limbi în total).
În cele din urmă, instrumentul
online SurveyMonkey
11
a fost completat de către respondenţi în limba lor preferată.
Trei grupuri de participanţi, factori cheie din fiecare ţară au completat chestionarul:
1. profesori/lectori/cercetători în cadrul unor programe privind formarea de
specialiştii în terapia tulburărilor de limbaj şi comunicare
2. absolvenţi ai unor programe pentru formarea specialiştilor în terapia tulburărilor
de limbaj şi comunicare (care au absolvit de cel mult 5 ani)
3. angajatori de specialişti în terapia tulburărilor de limbaj şi comunicare (inclusiv
manageri de servicii de sănătate).
Respondenţii au fost solicitaţi să considere competenţele după cum urmează:
-

competenţe neesenţiale pentru a fi capabil să lucrezi, atunci când eşti un
profesionist recent calificat în terapia tulburărilor de limbaj şi comunicare
competenţe de dorit, pentru a putea practica în domeniul terapiei tulburărilor de
limbaj şi comunicare
competenţe esenţiale, pentru a putea practica în domeniul terapiei tulburărilor de
limbaj şi comunicare

Un specialist în terapia limbajului recent calificat este acela care a absolvit un
program de terapia tulburărilor de limbaj şi comunicare şi este pregătit să lucreze
individual ca un specialist în acest domeniu.
Datele, răspunsurile la chestionar au fost analizate de partenerii din grupul de lucru cu
numărul 3, folosindu-se SPSS12 şi Excel 13pentru a furniza statistici descriptive şi
analize statistice ale rezultatelor pe grupe de repondenţi.

11

www.surveymonkey.com (Pro Gold version)
SPSS Statistical Product and Service Solutions IBM
13
EXCEL Microsoft for Windows/Mac
12

7.3 Rezultate
Un total de 4383 chestionare au fost fost primite prin link-ul SurveyMonkey. Din acest
total de 4383, 2863 (65%) au fost completate în întregime şi folosite pentru analiză.
1520 chestionare cu date lipsă au fost respinse.

1.3.1

Cele mai importante competenţe specifice

Cele 25 de competenţe specifice considerate de repondenţii celor 3 grupuri ca fiind
“esenţiale” sunt listate în Tabelul 7.2 .
Se poate vedea că acele competenţe specifice considerate a fi esenţiale sunt
relaţionate cu 6 dintre cele 8 domenii identificate mai sus (vezi 7.2), şi anume:







domeniul de activitate
evaluarea şi identificarea dificultăţilor de comunicare şi de înghiţire
planificarea şi implementarea intervenţiei
planificarea, menţinerea şi evaluarea serviciilor
prevenţia
dezvoltare profesională, educaţie continuă şi responsabilităţi etice specifice.
.

Astfel, repondenţii au considerat că educaţia iniţială pentru specialiştii în terapia
tulburărilor de limbaj şi comunicare ar trebui să dezvolte competenţe care să fie
relaţionate cu evaluarea, diagnosticul, prevenţia şi consilierea pentru a putea începe să
lucrezi ca specialist în acest domeniu.
Tabelul 7.2. Cele 25 de competenţe specifice cel mai frecvent considerate a fi
esenţiale.
Cele mai frecvent delimitate competenţelor specifice
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Poate evalua, diagnostica şi interveni în tulburările de limbaj şi comunicare
Înţelege rolurile profesionale îi limitele specifice profesiei de specialist în
terapia tulburărilor de limbaj.
Atunci când este necesar îndrumă clientul spre alţi specialişti într-un mod
adecvat şi într-un timp optim.
Oferă feedback despre rezultatele evaluării clientului şi persoanelor
semnificative, într-un mod accesibil acestora.
Implementează tehnici terapeutice adecvate utilizând materialele şi
echipamentele necesare.
Poate realiza rapoarte orale şi scrise privind rezultatele evaluării, inclusiv
poate analiza şi interpreta datele evaluării.
Integrează rezultatele evaluării cu alte informaţii relevante pentru stabilirea
obiectivelor intervenţiei.

8.
9.
10.

11.
12.
13.

14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.

Adoptă codul de etică al organismului profesional naţional şi / sau
promovat de către angajator şi / sau pe cel naţional / de stat.
Cunoaşte fundamentarea ştiinţifică şi principiile care stau la baza
metodelor terapeutice specifice.
Discută implicaţiile pe termen lung şi decide, în consens cu clientul dacă
terapia este necesară sau nu. Include persoane relevante în aceste
discuţii.
Identifică informaţiile lipsă şi cele care sunt necesare pentru înţelegerea
tulburării clientului şi caută informaţiile respective.
Analizează şi interpretează cu acurateţe rezultatele evaluării şi integrează
informaţiile din istoricul cazului cu alte informaţii din surse relevante.
Ia decizii corecte pentru a iniţia, continua, modifica sau elimina tehnicile,
tratamentele sau procedurile utilizate. Înregistrează aceste decizii luate în
mod justificat.
Selectează şi planifică intervenţii terapeutice adecvate şi eficiente
implicând persoanele cheie din anturajul clientului.
Stabileşte relaţia şi facilitează participarea la procesul de evaluare şi
diagnostic diferenţial.
Pregăteşte clientul pentru finalizarea terapiei într-un mod adecvat,
pregăteşte şi persoanele relevante pentru client urmând procedurile
standard.
Elaborează planul de intervenţie şi consemnează orice modificare în acest
plan.
Realizează intervenţia timpurie în tulburările de limbaj şi comunicare.
Identifică influenţa diferitelor situaţii, medii sau contexte asupra
problemelor clienţilor.
Asigură progresul personal ca specialist în terapia tulburărilor de limbaj
prin autoreflecţie, dar şi prin dezvoltarea continuă a competenţelor
interpersonale şi de comunicare.
Cunoaşte implicaţiile tulburărilor asupra stării de bine psihosociale,
statutului social şi medical al clientului şi al persoanelor semnificative.
Colectează informaţiile, incluzând date calitative şi cantitative pentru a
evalua eficienţa terapiei.
Cunoaşte rolul celorlalţi membri din echipa interdisciplinară şi realizează
planuri de intervenţie împreună cu aceştia.
Păstrează documentele în concordanţă cu cerinţele legale şi profesionale
utilizând doar terminologia acceptată.
Înţelege conceptele de eficienţă şi eficacitate în relaţie cu intervenţia în
domeniul terapiei tulburărilor de limbaj şi comunicare.

1.3.2 Caracteristici comune printre participanţi la studiu
Cele trei grupuri de respondenţi formate din cadre academice, absolvenţi şi angajatori
şi-au exprimat preferinţele vizând 5 cele mai relevante competenţe dintre cele 60
competenţe specifice, într-un mod similar. În ciuda numărului mare de alegeri posibile,

a existat totuşi un grad crescut de consens, privind competenţele specifice considerate
ca fiind esenţiale sau dezirabile. Tabelul 7.3 cuprinde cele cinci competenţe cel mai
frecvent menţionate ca fiind esenţiale de 206 angajatori, 476 cadre academice şi 2181
absolvenţi ce şi-au finalizat studiile în ultimii cinci ani.
7.3 Cele mai frecvente 5 competenţe specifice menţionate ca fiind esenţiale în
fiecare din cele trei grupuri de participanţi la studiu
Angajatori
1. Poate evalua,
diagnostica şi interveni în
tulburările de vorbire şi de
limbaj
2.Înţelege rolurile
profesionale şi limitele
specifice profesiei de
specialist în terapia
tulburărilor de limbaj.
3. Oferă feedback despre
rezultatele evaluării
clientului şi persoanelor
semnificative, într-un mod
accesibil acestora.
4. Implementează tehnici
terapeutice adecvate
utilizând materialele şi
echipamentele necesare.
5. Atunci când este
necesar îndrumă clientul
spre alţi specialişti într-un
mod adecvat şi într-un
timp optim.

Cadre Academice
1. Poate evalua,
diagnostica şi interveni în
tulburările de vorbire şi de
limbaj
2.Oferă feedback despre
rezultatele evaluării
clientului şi persoanelor
semnificative într-un mod
accesibil acestora.
3.Poate realiza rapoarte
orale şi scrise privind
rezultatele evaluării,
inclusiv poate analiza şi
interpreta datele evaluării.
4.Înţelege rolurile
profesionale şi limitele
specifice profesiei de
specialist în terapia
tulburărilor de limbaj.
5. Atunci când este
necesar îndrumă clientul
spre alţi specialişti într-un
mod adecvat şi într-un
timp optim.

Absolvenţi
1.Poate evalua,
diagnostica şi interveni în
tulburările de vorbire şi de
limbaj
2.Înţelege rolurile
profesionale şi limitele
specifice profesiei de
specialist în terapia
tulburărilor de limbaj.
3. Atunci când este
necesar îndrumă clientul
spre alţi specialişti într-un
mod adecvat şi într-un
timp optim.
4. Oferă feedback despre
rezultatele evaluării
clientului şi persoanelor
semnificative într-un mod
accesibil acestora.
5.Implementează tehnici
terapeutice adecvate
utilizând materialele şi
echipamentele necesare.

1.3.3 Competenţe specifice cel mai puţin semnificative
Cele zece competenţe specifice menţionate ca fiind cel mai puţin esenţiale pentru a
practica meseria de specialist în terapia tulburărilor de limbaj şi comunicare sunt
prezentate în tabelul 7.4.
Tabelul 7.4. Cele zece competenţe specifice menţionate cel mai puţin ca fiind
esenţiale unui debutant în domeniul terapiei tulburărilor de limbaj şi comunicare,
de către participanţii la studiu (cel mai puţin= 1)
Competenţele specifice cele mai puţin esenţiale

3.

Poate administra, utiliza şi interpreta următoarele măsurători instrumentale:
audiometrie, timpanometrie, analiza acustică, laringografie, nasometrie,
stroboscopia, videofluoroscopia, endoscopie nazală.
Contribuie la dezvoltarea profesiei prin elaborarea de documente şi articole
de specialitate, precum şi prin publicarea de cercetări şi studii de caz.
Înţelege principiile cercetării şi metodologia cercetării.

4.

Participă în cercetări iniţiate sau derulate de alţi cercetători.

5.

Poate administra, utiliza şi interpreta testele audiometrice.

6.

Face propuneri pentru dezvoltarea sau achiziţionarea de noi resurse sau
pentru introducerea unor metode noi.
Evaluează instrumente de evaluare formale şi informale, resursele de
intervenţie şi metodele de cercetare în concordanţă cu cercetările actuale.
Fiind instruit şi calificat, îndrumă şi asistă studenţii în calitate de tutore.

1.

2.

7.
8.
9.

10.

Contribuie la prevenirea apariţiei sau devoltării de tulburări de limbaj,
comunicare, tulburări de înghiţit, băut şi mâncat prin educarea publicului şi a
celorlalţi specialişti
Contribuie la furnizarea de date pentru programele de asigurare a calităţii.

Bineînţeles că aceste competenţe necesită o experienţă de calificare în domeniul
terapiei tulburărilor de limbaj şi comunicare, astfel nefiind considerate a fi necesare unui
specialist debutant.

1.3.4 Cele mai semnificative competenţe generale
Cele mai frecvente 25 de competenţe, considerate ca fiind "esenţiale" de către toate
cele trei grupuri de respondenţi, sunt prezentate în tabeul 7.5.
Luând în considerare toate cele 38 de competenţe generale, toţi itemii din aria
competenţelor inter şi intrapersonale incluşi in cadrul studiului s-au regăsit printre cele
25 de competenţe ce erau cel mai adesea considerate ca fiind esenţiale de către cele
trei grupuri de repondenţi. Printre cele 10 competenţe generale. cel mai frecvent
menţionate ca fiind esenţiale se regăsesc cele relaţionate cu competenţele
intrapersonale precum: demonstrarea unui comportament onest, sincer şi de încredere
precum şi abilitatea de a fi autocritic şi de a reflecta asupra propriei performanţe.
Abilităţile interpersonale cel mai adesea menţionate au fost cele referitoare la furnizarea
de feedback într-un mod comprehensibil şi sensibil, precum şi la manifestarea empatiei

în relaţia cu clienţii şi colegii, urmate de competenţele sistemice şi instrumentale, care
erau în general considerate ca fiind mai puţin importante.
Pentru a sumariza, rezultatele s-a demonstrat că toate competenţele generale intra şi
interpersonale au fost considerate ca fiind cruciale. Astfel, aceste competenţe generale
ar trebui promovate cu grijă pe parcursul etapelor de studiu iniţial pentru a putea
asigura debutantului posibilitatea practicării meseriei de terapeut al tulburărilor de limbaj
şi comunicare, meserie pentru care se pregăteşte. Având în vedere competenţele
personale, dintre competenţe cu un grad mare de relevanţă sunt considerate a fi
esenţiale competenţele instrumentale.
Tabeul 7.5. Cele mai frecvent menţionate 25 de competenţe generale de către
participanţii la studiu
25 cele mai frecvent menţionate competenţe generale
1. Comportament onest, sincer şi de încredere.
2. Competenţa de a fi autocritic şi de a reflecta asupra propriei performanţe.
3. Competenţe de a oferi feedback într-un mod comprehensibil şi sensibil.
4. Empatie în relaţia cu clienţii şi colegii.
5. Îşi asumă răspunderea pentru dezvoltarea propriilor cunoştinţe şi abilităţi pe
parcursul vieţii.
6. Demonstrează atitudine pozitivă şi proactivă.
7. Competenţe de a extrage informaţii în mod eficient şi empatic.
8. Utilizează resurse procedurale şi materiale adecvate şi eficiente în comunicarea
scrisă, orală şi vizuală
9. Îşi adapteze propriul comportament şi abordarea în acord cu noile situaţii.
10. Identifică termenii importanţi ai unei probleme şi sugerează soluţii.
11. Exprimă soluţia/decizia dorită într-un mod comprehensibil şi schiţează concret
acţiunile necesare.
12. Apreciază diversitatea şi multiculturalismul.
13. Îşi foloseşte cunoştinţele, precum identificarea celui mai important factor al unei
probleme, posibilele situaţii şi riscuri asociate, pentru a selecta cea mai bună soluţie
în circumstanţe specifice.
14. Demonstrează flexibilitate în ceea ce priveşte coping-ul legat de cerinţele
profesiei, într-o manieră în care să îi permită managementul stresului şi să-şi
menţină crescută stima de sine.
15. Demonstrează abilităţi sociale ca asertivitate, cooperare, negociere.
16. Analizează informaţiile pentru a extrage concluziile corespunzătoare şi pentru a
recunoaşte implicaţiile acestor concluzii.
17. Sintetizează informaţiile din diverse surse, să selecteze un demers terapeutic
adecvat sau să răspundă unor întrebări specifice.
18. Aplică principii legale şi etice pentru managementul informaţiei şi pentru a proteja
integritatea, validitatea şi autenticitatea înregistrărilor.
19. Identifică riscurile sau capcanele asociate cu fiecare soluţie posibilă.
20. Descompune sarcinile în paşi concreţi şi stabileşte un program terapeutic cu

obiective realiste, ţinând seama de toate celelalte cerinţe.
21. Lucrează independent.
22. Atinge obiectivele propuse, obţine rezultate ale muncii derulate, conform
programului stabilit în planul de intervenţie.
23. Analizează literatura de specialitate pentru a găsi cea mai relevantă informaţie,
cu scopul de a răspunde unei întrebări.
24. Formulează soluţii creative şi originale pentru situaţii noi.
25. Colectează informaţii utilizând diferite metode ca: analiza literaturii de
specialitate, interviul, chestionarul şi observaţia.
1.3.5 Caracteristici comune printre participanţi
La fel ca şi în evaluarea competenţeor specifice, cadrele didactice academice,
absolvenţii şi angajatorii şi-au exprimat, şi în aceasta situaţie, o serie de preferinţe
comune cu privire la primele 5 dintre cele 38 de competenţe generice prezentate. A fost
obţinut un grad crescut de consens cu privire la cele mai importante competenţe
generale. Tabelul 7.6 prezintă primele cinci poziţii fruntaşe obţinute de la 206 angajatori,
476 cadre academice şi 2181 absolvenţi, care şi-au finalizat sudiile în ultimii cinci ani.
Tabelul 6. Cele mai frecvente 5 competenţe generale considerate
esenţiale de către cele trei grupuri de participanţi la studiu

ca fiind

Cele mai menţionate competenţe generale
Angajatori
Cadre academice
Absolvenţi
1. Demonstrează
1. Competenţe de a oferi
1. Demonstrează
comportament onest,
feedback într-un mod
comportament onest,
sincer şi de încredere.
comprehensibil şi sensibil. sincer şi de încredere.
2. Competenţe de a oferi
2. Demonstrează
2. Competenţa de a fi
feedback într-un mod
comportament onest,
autocritic şi de a reflecta
comprehensibil şi sensibil. sincer şi de încredere.
asupra propriei
performanţe.
3. Empatie în relaţia cu
3. Competenţa de a fi
3. Empatie în relaţia cu
clienţii şi colegii.
autocritic şi de a reflecta
clienţii şi colegii.
asupra propriei
performanţe.
4. Îşi asumă răspunderea
4. Empatie în relaţia cu
4. Competenţe de a oferi
pentru dezvoltarea
clienţii şi colegii.
feedback într-un mod
propriilor cunoştinţe şi
comprehensibil şi sensibil.
abilităţi pe parcursul vieţii.
5. Competenţa de a fi
5. Utilizeze resurse
5. Îşi asume răspunderea
autocritic şi de a reflecta
procedurale şi materiale
pentru dezvoltarea
asupra propriei
adecvate şi eficiente în
propriilor cunoştinţe şi
performanţe.
comunicarea scrisă, orală abilităţi pe parcursul vieţii.
şi vizuală

1.3.6 Cele mai puţin semnificative competenţele generale
Cele 10 competenţe generale, considerate ca fiind cele mai puţin esenţiale pentru a
practica meseria de terapeut în domeniul tulburărilor de limbaj şi comunicare, sunt
prezentate în tabelul 7.7.
Competenţele sistemice sunt considerate cel mai frecvent ca fiind dezerabile sau
neesenţiale. Drept urmare, 8 dintre cele 10 competenţe ce au fost considerate ca fiind
neesenţiale, au fost competenţele sistemice. Este evident că abilitatea de a scrie
documente şi articole de specialitate şi de a realiza prezentări într-o limbă străină (ceea
ce înseamnă, de fapt, publicare de cercetări) nu este o cerinţă esenţială în debutul
practicării terapiei limbajului, deşi poate deveni necesară pe măsură ce cariera
specialistului progresează.
Abilitatea de a citi şi de a înţelege documente cu caracter profesional, articole de
specialitate şi prezentări într-o limbă străină şi abilitatea de a folosi o limbă străină sunt
două dintre competenţele generale considerate cel mai puţin esenţiale sau dezirebile.
Această situaţie poate fi datorată faptului că majoritatea literaturii de specialitate este în
limba engleză, astfel că repondenţii din ţările unde se vorbeşte limba engleză sau ţările
unde aceasta este folosită preponderent, nu consideră a fi esenţial ca un specialist în
terapia tulburărilor de limbaj şi comunicare debutant să poată comunică într-o limbă
străină.
Tabelul 7.7 Cele 10 competenţe generice, cel mai puţin menţionate ca fiind
esenţiale de către participanţii la studiu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Cele mai puţin menţionate ca fiind competenţe generale esenţiale
Poate scrie documente şi articole de specialitate şi poate realiza prezentări
într-o limbă străină.
Elaborează şi implementează un proiect de cercetare pentru a răspunde
eficient unei asumpţii de cercetare.
Îi organizează pe ceilalţi în mod corespunzător.
Îi ajută pe ceilalţi să ajungă la un consens.
Educă debutanţii sau alţi membri ai echipei.
Utilizează aplicaţii e-learning şi se adaptează la noile tehnologii
educaţionale.
Poate citi şi înţelege documente cu caracter profesional, articole de
specialitate şi prezentări într-o limbă străină.
Se angajează în noi situaţii sau respectă un curs de acţiune mai dificil,
dacă i se solicită acest lucru.
Asigură educaţie şi training adecvat membrilor altor profesii sau altor
oameni de referinţă pentru proprii clienţi.

10.

Evaluează metodologia, rezultatele şi rapoartele de activitate din cadrul
proiectelor de cercetare pentru a decide asupra valorii acestora.

7.4 Discuţii şi implicaţii ale rezultatelor
Este evident faptul că acele competenţele specifice relaţionate cu procesul de evaluare,
diagnosticare, intervenţie, prevenţie şi consiliere în sfera tulburărilor de comunicare şi a
dificultăţilor de înghiţire sunt cruciale şi ar trebui evidenţiate la nivelul pregătirii iniţiale a
specialiştilor în terapia tulburărilor de limbaj. Atât cadrele didactice universitare, cât şi
absolvenţii şi angajatorii au demonstrat un nivel crescut de consensualitate cu privre la
faptul că acele competenţele specifice referitoare la evaluare, diagnosticare şi
intervenţie în domeniul tulburărilor de limbaj sunt esenţiale pentru a putea începe să
practici în domeniu, în calitate de specialist debutant. Au fost identificate şi o serie de
diferenţe între cele trei grupuri de repondenţi cu privire la cele 60 de competenţe
specifice. De exemplu, personalul universitar a accentuat competenţa de a elabora
rapoarte orale şi scrise cu privire la rezultatele evaluării, incluzând analize şi interpretări
ale datelor colectate în urma evaluării, în timp ce absolvenţii şi angajatorii subliniază,
mai degrabă, nevoia de a avea competenţe cu privire la înţelegerea rolurilor
profesionale şi a specificului ocupaţiei de specialist în terapia tulburărilor de limbaj.
În ceea ce priveşte competenţele generale, competenţele inter şi intrapersonale sunt cel
mai frecvent considerate a fi esenţiale pentru formarea unui debutant în domeniul
terapiei tulburărilor de limbaj. Astfel că acestea ar putea fi promovate la nivelul formării
iniţiale. Competenţele instrumentale sunt considerate fie esenţiale, fie dezirabile, în timp
ce competenţele sistemice relaţionate cu componenta managerială şi de cercetare sunt
considerate în cele mai bune situaţii dezirabile, dar nu esenţiale pentru un debutant
recent calificat în domeniul terapiei tulburărilor de limbaj. Competenţa generală care a
fost cel mai frecvent coniderată a fi esenţială atât de către absolvenţi, angajatori, cât şi
de personal academic a fost aceea referitoare la capacitatea debutantului de a
demonstra un comportament onest, sincer şi de încredere. Personalul academic a
menţionat pe prima poziţie importanţa competenţei generale referitoare la abilitatea
debutantului de a asigura feedback acurat într-o manieră comprehensivă şi empatică,
competenţă coniderată de angajatori ca situându-se pe a doua poziţie ca importanţă, iar
de absovenţi pe a patra poziţie.
În ceea ce priveşte competenţa referitoare la capacitatea empatică faţă de clienţi şi
colegi răspunsurile colectate obţinute de la absovenţi şi angajatori au plasat-o pe a treia
poziţie în funcţie de rata răspunsurilor etichetate a fi esenţiale, în timp ce răspunsurile
personalului academic au plasat-o pe a patra poziţie, cu o uşoară diferenţă.
Sunt şi alte câteva diferenţe la nivelul grupului de participanţi la studiu. Angajatorii şi
absolvenţii consideră competenţa referitoare la asumarea responsabilităţii în ceea ce
priveşte formarea şi dezvoltarea profesională şi personală continuă, ca fiind esenţială
pentru un debutant, cu o frecvenţă mai crescută decât cea identificată în cazul
personalului academic. Personalul academic menţionează mult mai frecvent decât

angajatorii şi absolvenţii, ca fiind esenţială, competenţa referitoare la deprinderile de aşi exprima abilităţile în scris, oral şi în cadrul unor comunicări vizuale, precum şi în
cadrul procesului instrucţional. Această variaţie poate reflecta perspectiva fiecărei
categorii de repondenţi legată de efectiva materializare a competenţelor generale.
Diferenţele pot fi, de asemenea, atribuite unor aşteptări diferite legate de relativa
importanţă a apariţiei unor competenţe, în acest sens se poate oferi exemplul
competenţelor legate de cercetare. Expectaţele se referă la aceea că pentru un tânăr
absolvent este important să deţină anumite competenţe, dar nivelul de dezvoltare
profesională poate varia. Aşteptările pot, de asemenea, reflecta nivelul de intrare şi tipul
programelor de formare din fiecare ţară în parte. Din perspectiva celor care au analizat
răspunsurile oferite este evident că variaţia răspunsurilor se datorează şi numărului
foarte mare de programe de formare care pot fi absolvite la nivelul ţărilor cuprinse în
studiu, precum şi variaţia mare a metodelor utilizate pe parcursul formării, a
materialelor, a extinderii temporale a programului şi a profunzimii cu care sunt tratate
anumite tematici. După cum se putea prevedea, personalul academic a plasat accentul
asupra bazei de cunoştinţe, în timp ce angajatorii au fost mai preocupaţi de abilităţile şi
deprinderile pe care specialiştii în terapia tulburărilor de limbaj şi comunicare le au.
7.5 Concluzii
7.5.1 Teoria şi practica
Formarea specialiştilor în terapia tulburărilor de limbaj şi comunicare necesită atingerea
nivelului de formare profesională care să presupună dobândirea de competenţe
complexe prin faptul că acestea trebuie să combine componenta teoretică, cu cea
practică fundamentată ştiinţific. Natura profesiei şi domeniul ştiinţific al terapiei
tulburărilor de limbaj şi comunicare reclamă pentru un debutant nevoia de a fi absolvit
un program de formare care să-i fi permis să dobândească o serie de competenţe
generale şi specifice, competenţe care să îi permită să îşi desfăşoare activitatea în
practică în siguranţă. Una dintre cele mai surprinzătoare caracteristici ale răspunsurilor
colectate cu privire la importanţa competenţele specifice şi generale necesare pentru a
putea începe să practice un debutant, a fost cea legată de gradul crescut de consens
între personalul academic, angajatori şi absolvenţi.
Competenţele specifice sunt toate relaţionate, în mod clar, cu evaluarea,
diagnosticarea, intervenţia, prevenţia şi consilierea clienţilor şi a aparţinătorilor acestora
în domeniul terapiei limbajului şi a comunicării, precum şi în domeniul dificultăţilor de
înghiţire. Competenţele generale cele mai relevante pentru un debutant în domeniul
terapiei tulburărilor de limbaj şi comunicare sunt cele referitoare la competenţele intra şi
interpersonale. Abilităţile atitudinale şi cele orientate spre oameni, precum cele
referitoare la demonstrarea empatiei şi înţelegerii faţă de clienţi sunt esenţiale pentru
stabilirea efectivă a relaţiilor terapeutice cu clienţii şi colegii, cu scopul de a putea obţine
date de la clienţi, în vederea formulării unui diagnostic fundamentat clinic ştiinţific.
7.5.2 Învăţarea în şi prin intermediul contextului clinic

Stagiile clinice supervizate şi coordonate sunt cruciale pentru a oferi mediul în care
specialistul în terapia tulburărilor de limbaj şi comunicare poate învăţa, practica şi
dezvolta competenţele neceare pentru a deveni un profesionist calificat. Calitatea şi
durata stagiilor de practică trebuie asugurată cu mare grijă pentru a putea permite
studentului în domeniu să îşi dezvolte nivelul de expertiză prin reflectarea asupra celor
urmărite şi înţelegerea complexităţii unei bune decizii clinice, fiind necesar să fie
implicat în colectarea şi analizarea datelor în fiecare caz particular. Din ceea ce s-a
putut constata, prin analiza programelor de formare, în ţările participante la acest studiu
(vezi capitolul 6), putem concluziona că o programă curriculară integrată care
încorporează şi studiul clinic, în contexte de viaţă reală, este obligatorie pentru acest
domeniu. În timp ce stagiile practice şi învăţarea bazată pe acţiune pot fi foarte variate
ca extindere temporală, în cadrul programelor de formare, de comun acord s-a subliniat
importanţa acestora în calitate de factor definitor al formării specialistului în terapia
tulburărilor de limbaj şi comunicare, aspect care trebuie luat în considerare în momentul
în care este strucurat procesul de învăţare.

7.5.3 Puncte de referinţă pentru programele educaţionale din domeniul
terapiei tulburărilor de limbaj: standarde europene pentru a putea practica în
acest domeniu
Competenţe extrem de necesare unui recent debutant în domeniul terapiei
limbajului, care au fost cel mai frecvent delimitate ca fiind esenţiale de către participanţii
la studiu, sunt listate în Anexa I. Acest document trebuie considerat drept documentul
acceptat de întrega UE cu privire la standardele profesionale pe care fiecare terapeut al
limbajului trebuie să le demonstreze în vederea practicării profesiei. Toate acestea
asigură repere pentru formarea iniţială a specialiştilor în terapia tulburărilor de limbaj şi
comunicare şi ar trebui adoptate de toate programele educaţionale de la nivel
european.

7.5.4 Antrenament
antrenament pentru viitor

pentru

a

practica,

antrenament

pentru

scop,

Odată ce a demonstrat competenţele de bază şi calificarea necesară, noul practicant
dobândeşte statutul de a fi independent pentru a practica. Totuşi învăţarea continuă şi
dezvoltarea profesională pe tot parcursul vieţii vor fi cruciale pentru devoltarea
ulterioară şi pentru menţinerea acurateţei în tot ceea ce un specialist în terapia
tulburărilor de limbaj face în practica efectivă. Acest aspect trebuie încurajat pe

parcursul carierei, la început, debutantul va beneficia de un mediu de lucru suportiv, cu
supervizare, ceea ce îi va permite să se dezvolte profesional. Aşa cum deja s-a mai
menţionat, terapia limbajului este un domeniu aflat într-o continuă schimbare, care
trebuie să se adapteze pentru a putea răspunde nevoilor societăţii de azi, încorporând
cercetările şi realizările ştiinţifice şi tehnologice contemporane. Astfel, dezvoltarea
profesională continuă este absolut necesară pentru un specialist în terapia tulburărilor
de limbaj şi comunicare în aşa fel încât să fie pregăti să practice şi să îşi atingă
scopurile propuse. În aceeaşi ordine de idei, competenţele listate ca fiind necesare
intrării în această profesie nu trebuie să fie considerate nemuritoare, acestea trebuind
reînnointe şi aduse la zi, cu consecvenţă, printr-un amplu proces, pentru a putea
reflecta progresele din domeniul educaţional şi profesional.

