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ANEXA I Elementele definitorii ale Profesiei de Terapeut al Limbajului în Europa .

Competenţe specifice şi generale care constituie profilul ocupaţional pentru terapeutul
limbajului la nivel European, pe nivelul de educaţie iniţială (NetQues, 2013)
Competenţe specifice ale terapeutilor ai limbajului debutanţi
Terapeuţii limbajului debutanţi trebuie să demonstreze competenţe pentru:
Scopul practicii
a evalua, diagnostica şi interveni în tulburările de vorbire şi de
limbaj
evalua, diagnostica şi interveni în tulburările de alimentaţie
(mâncat, băut, înghiţit)
Evaluare şi identificarea
stabilirea relaţiei şi facilitarea participării la procesul de evaluare şi
tulburărilor de limbaj şi
diagnostic diferenţial
înghiţire
a identifica influenţa diferitelor situaţii, medii sau contexte asupra
Planificarea şi
problemelor clienţilor
implementarea
a analizeaza şi interpreta cu acurateţe rezultatele evaluării şi
intervenţiei
integrează informaţiile din istoricul cazului cu alte informaţii din
surse relevante
a oferi feedback despre rezultatele evaluării
clientului şi
persoanelor semnificative într-un mod în accesibil acestora
a realiza rapoarte orale şi scrise privind rezultatele evaluării,
inclusiv poate analiza şi interpreta datele evaluării.
a identifica informaţiile lipsă şi cele care sunt necesare pentru
înţelegerea tulburării clientului şi caută informaţiile respective.
a înţelege implicaţiile tulburărilor asupra stării de bine
psihosociale, statutului social şi medical al clientului şi al
persoanelor semnificative.
a îndruma clientul spre alţi specialişti într-un mod adecvat şi întrun timp optim, atunci când e necesar.
a integra rezultatele evaluării cu alte informaţii relevante pentru
stabilirea obiectivelor intervenţiei.
fundamentarea ştiinţifică şi sublinierea principiile care stau la
baza metodelor terapeutice specifice
a discuta implicaţiile pe termen lung şi decide, în consens cu
clientul dacă terapia este necesară sau nu. Include persoane
relevante în aceste discuţii.
a selecta şi planifica intervenţii terapeutice adecvate şi eficiente
implicând persoanele cheie din anturajul clientului, cu acordul
clientului.
a delimita rolul celorlalţi membri din echipa interdisciplinară şi
realizează planuri de intervenţie împreună cu aceştia.
a implementa tehnici terapeutice adecvate utilizând materialele şi
echipamentele necesare.
a lua decizii corecte pentru a iniţia, continua, modifica sau elimina
tehnicile, tratamentele sau procedurile utilizate. Înregistrează
aceste decizii luate în mod justificat.
a analiza studii şi cercetări recente pentru optimizarea intervenţiei.
şi pentru a ajusta modelele de intervenţie prin valorificarea noilor
descoperiri.
a păstra documentele în concordanţă cu cerinţele legale şi
profesionale utilizând doar terminologia acceptată.
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a colecta informaţiile, incluzând date calitative şi cantitative pentru

Prevenţie

Dezvoltare
profesională, formare
continuă și
responsabilități etice

a evalua eficienţa terapiei.
a pregăti clientul pentru finalizarea terapiei într-un mod adecvat,
pregăteşte şi persoanele relevante pentru client urmând
procedurile standard.
a derula terapia tulburărilor de limbaj făcând diferenţa între
conceptul de eficienţă şi cel de eficacitate.
a derula programe de intervenție timpurie în tulburările de limbaj
şi comunicare.
a înțelege rolurile profesionale și limitele specifice profesiei de
specialist în terapia tulburărilor de limbaj.
a adopta codul de etică al organismului profesional naţional şi /
sau promovat de către angajator, şi / sau pe cel naţional / de stat.
a asigura progresul personal ca specialist în terapia tulburărilor de
limbaj prin autoreflecţie dar şi prin dezvoltarea continuă a
competenţelor interpersonale şi de comunicare.

Competenţe generale pentru terapeuţii limbajului debutanţi
Terapeuţii limbajului debutanţi trebuie să demonstreze:
Competenţe
comportament onest, sincer şi de încredere.
interpersonale şi
empatie în relaţia cu clienţii şi colegii.
intrapersonale
competenţe de a extrage informaţie în mod eficient şi empatic.
competenţe de a oferi feedback într-un mod comprehensibil şi
sensibil.
abilităţi sociale ca asertivitate, cooperare, negociere.
aprecierea diversităţii şi multiculturalismului.
atitudine pozitivă şi proactivă.
competenţa de a fi autocritic şi de a reflecta asupra propriei
performanţe.
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.
Competenţe sistemice
competenţe să îşi asume răspunderea pentru dezvoltarea
propriilor cunoştinţe şi abilităţi pe parcursul vieţii.
abilităţi de a lucre în mod autonomy şi independent.
abilităţi de a-şi adapta propriul comportament şi abordarea în

Instrumental
competences

acord cu noile situaţii.
abilităţi de a formula soluţii creative şi originale pentru situaţii noi.
abilităţi de a analiza literatura de specialitate pentru a găsi cea
mai relevantă informaţie, cu scopul de a răspunde unei
întrebări.
abilităţi de a utiliza resurse procedurale şi materiale adecvate și
eficiente în comunicarea scrisă, orală şi vizuală.
abilităţi de a colecta informaţii utilizând diferite metode ca:
analiza literaturii de specialitate, interviul, chestionarul şi
observaţia.
abilităţi de a identifica termenii importanţi ai unei probleme şi să
sugereze soluţii.
abilităţi de a exprima soluţia/decizia dorită într-un mod
comprehensibil şi să schiţeze concret acţiunile necesare.
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abilităţi de a identifica riscurile sau capcanele asociate cu fiecare

soluţie posibilă.
abilităţi de a se folosi de cunoştinţele sale pentru a selecta cea mai

bună soluţie în circumstanţe specifice.
abilităţi de a analiza informațiile pentru a extrage concluziile
corespunzătoare și pentru a recunoaște implicațiile acestor
concluzii.
abilităţi de a sintetiza informațiile din diverse surse, să selecteze
un demers terapeutic adecvat sau să răspundă unor întrebări
specifice.
abilităţi de a aplica principii legale şi etice pentru managementul
informaţiei şi pentru a proteja integritatea, validitatea şi
autenticitatea înregistrărilor.
abilităţi de a descompune sarcinile în pași concreți şi să
stabilească un program terapeutic cu obiective realiste, ţinând
seama de toate celelalte cerinţe.
abilităţi de a atinge obiectivele propuse, de a obţine rezultate ale
muncii derulate, conform programului stabilit în planul de
intervenţie.
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