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Tulburarea și cauza Dificultăți ale limbajului receptiv Dificultăți ale limbajului expresiv 

Neglijare, abuz, risc psihosocial 
________________________________________________ Copii sunt tăcuți, au puține abilități conversaționale, rareori oferă 

idei sau vorbesc despre sentimente. Propozițiile sunt mai scurte 
decât cele ale copiilor de vârsta lui. 

Tulburare de spectru autist 

Dificultăți în analizarea, intregrarea și procesarea informației. 
Interpretare greșită a indiciilor sociale. 
 

Se manifestă o variabilitate în producerea limbajului: de la 
nonverbal funcțional la ecolalie sau limabaj expresiv aproape de 
normal. 
Utilizarea limbajului în situațiile sociale este mult mai solicitant 
decât producerea limbajului (articularea sunetelor, vorbirea în 
propoziții structurate). 
Au tendința de a folosi același pattern de vorbire, au dificultăți în 
a selecta cuvintele potrivite pentru a exprima ceea ce își propun. 
Des folosesc  o voce ”mecanică”. 

Leziuni ale creierului 

Copii au dificultăți în a face conexiuni, interferențe și în a 
rezolva probleme. Dificultăți de atenție și memorie ce 
afectează procesarea lingvistică. Dificultăți în înțelegerea 
limbajului la figurat, cu mai multe înțelesuri. 

Cele mai mari dificultăți sunt în folosirea limbajului pragmatic- 
adică folosirea unui limbaj apropiat contextului,în special în 
povestiri sau în conversație. 
 

Paralizie cerebrală 
 

Dificultăți în discriminarea sunetelor, de atenție și procesare 
a informației. Înțelegerea limbajului este afectat de starea 
cogniției. 
 

Dizartrie în limbaj- un rimt mai lent al vorbirii, cu pauze prelungi, 
articulare imprecisă, vocale distorsionate, calitatea vocii poate fi 
rigidă, nazală sau nemodulată. 
Apraxia limbajului: sunetele sunt înlocuite, inconsistente, nesigur 
în pronunțarea sunetelor și limbaj volitiv nonfluent însă, având un 
limbaj automat fluent. Producerea limbajului este afectat de 
respirație precum și de starea cognitivă. 

 
Expunerea fetală la medicamente și alcool 

Dificultăți de înțelegere a infomațiilor verbale, în special 
înțelegerea conceptelor abstracte, a cuvintelor cu multiple 
sensuri și a cuvintelor ce indică timpul și spațiul. 

Mai puține vocalizări în primul an de viață, folosirea gesturilor 
într-un mod deficitar și întârzieri în limbajul oral. Dificultăți în 
găsirea cuvintelor în exprimare, folosește propoziții mai scurte și 
abilitățile conversaționale sunt mai puțin dezvoltate. 

Tulburări de ritm și fluență 
________________________________________________ Dificultăți de ritm și rată a vorbirii, debut întârziat în vorbire, 

repetiții ale sunetelor, silabelor sau cuvintelor. Poate fi sau nu 
acompaniat de mimică atipică (grimase, săltări ale capului). 

Deficiențe de auz 
 

Dificultăți în perceperea sunetelor și a discriminării lor, în 
recunoașterea vocii și înțelegerea limbajului în special în 
condiții nefavorabile auditive. 

Limbaj oral limitat, în funcție de gradul de deficiență al auzului. 
Comunicare orală, rezonanță vocală, acuretețea sunetelor și 
structura sintactică sunt deseori afectate. 
 

Dizabilitate intelectuală 
 

Înțelegerea limbajului este de multe ori sub abilitățile 
cognitive, au dificultăți în organizarea și categorizarea 
informației auzite pentru o reproducere ulterioară. Dificultăți 
în înțelegerea conceptelor abstracte, în interpretarea 
informației prezentate auditiv. 

Producția limbajului este deseori sub abilitățile cognitive, 
dezvoltare similară precum a copiilor neurotipici dar mai lentă. 
Tendința de a folosi o formă imatură a limbajului. Tendința de a 
vorbi în propoziții mai scurte și mai puțin elaborate. 

Deficite de limbaj specifice 
 

Procesare mai lentă și mai puțin eficientă a informației. 
Capacitate limitată în înțelegerea limbajului. 

Propoziții mai scurte și mai puțin elaborate decât ale copiilor 
neurotipici. Dificultăți în formarea regulilor pentru emiterea 
sunetelor, cuvintelor sau a propozițiilor. Folosirea limbajului într-
un mod ineficient în context sociale uneori chiar propoziții 
nepotrivite. Vocabular slab dezvoltat. 
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