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Introducere în lumea poveştilor
 Povestea terapeutică este un instrument frecvent utilizat în consilierea psihologică a copiilor. 

Este o naraţiune care prezintă problemele cu care se confruntă anumite personaje şi modul în care 
acestea au reuşit să le rezolve. Problemele personajelor din poveste sunt asemănătoare cu cele ale 
copilului. Pe măsură ce copilul ascultă povestea, el este capabil să se identifice cu eroul acţiunii, să 
observe că şi alţii au întâmpinat aceleaşi dificultăţi ca şi el şi să înveţe cum să-şi rezolve problemele 
care îl preocupă, fără a se simţi ruşinat sau inconfortabil.

 Asocierea între terapia logopedică şi povestea terapeutică s-a dovedit a fi o abordare foarte 
eficientă, deoarece reuşeşte să diminueze sau să înlăture tulburările de pronunţie, să transmită valori 
morale copilului, să motiveze copilul pentru schimbare, să determine acceptarea unui sprijin exterior 
pentru îmbunătăţirea vorbirii, să reducă agresivitatea sau timiditatea copilului, să determine creşterea 
încrederii copilului în propriile forţe. 

 Cartea conţine un set de poveşti terapeutice, fiecare poveste fiind concentrată în jurul unui 
personaj care manifestă tulburări specifice de limbaj, tulburări comportamentale sau emoţionale. 
Acţiunea fiecărei poveşti este surprinsă prin trei imagini reprezentative, astfel încât copilul să 
vizualizeze acţiunea personajului şi să se poată identifica mai uşor cu acesta.

 Cartea se adresează copiilor cu vârste cuprinse între 3 şi 7 ani, iar poveştile respectă 
particularităţile psihologice specifice intervalului de vârstă. Poveştile şi imaginile sunt astfel construite 
încât să fie atractive şi uşor de înţeles pentru copilul mic. 

 Cartea Vorbeşti prin poveşti are menirea să motiveze copilul să se implice activ în corectarea 
vorbirii sale. Se adresează consilierilor şcolari, logopezilor, dar şi educatorilor şi părinţilor care doresc 
să intervină eficient în corectarea diferitelor forme de tulburări de vorbire, tulburări emoţionale sau 
comportamentale ale copiilor.

Sugestii pentru utilizarea poveştilor terapeutice
 Poveştile se recomandă să fie citite mai întâi de adult, după care să-i fie povestite copilului, 

folosind ca suport ilustraţiile. Se va folosi un ton cald, un ritm lent şi expresiv al vorbirii. Este 
important să se folosească din abudenţă expresiile emoţionale corespunzătoare ritmulului narativ, 
pentru o captare mai bună a atenţiei copilului.

 La fiecare poveste se vor folosi întrebări pentru înţelegerea mesajului poveştii de către copil. 
Întrebările se pot pune aleatoriu, în funcţie de modul în care decurge dialogul între copil şi adult.

 Discuţiile pe baza poveştii nu vor analiza copilul, ci personajul implicat în poveste, ce simte 
acesta şi situaţiile cu care acesta se confruntă. 

 Pentru o înţelegere mai bună a mesajului poveştii şi o participare activă a copilului, se vor 
folosi fişele de lucru de pe CD. Copilul va colora, decupa şi lipi desenele pe foaia cu scena care 
aparţine fiecărei poveşti. 

 Povestea astfel reconstruită va fi aşezată într-un loc vizibil din cameră/cabinet.
 Copilul va spune adultului povestea urmărind sceneta pe care a realizat-o cu propriile mânuţe.


