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Dezvoltarea laturii morfologice a limbajului la elevii cu dizabilități auditive 

din ciclul gimnazial 

Maria-Emilia MARTIN 1 

Abstract 

The purpose of this research was to improve the morphological abilities of the language of students with 
hearing disability in the secondary school cycle, by using a substantive-adjective intervention program, which 
is based on a teaching aid. 

This article presents a longitudinal case study and the results obtained by applying the following tests: 
informal language tasks of morphological evaluation, the MLU test and the PEAMR test. 

Keywords: hearing impairments, morphological abilities, language assessment, teaching 
aid. 

Introducere 

Însușirea laturii morfologice în cazul 
elevilor cu dizabilități auditive se 
realizează destul de greu, necesitând o 
perioadă mai lungă de timp în comparație 
cu însușirea acesteia la elevii auzitori. 
Astfel, persoanele cu dizabilități auditive 
prezintă dificultăți în formularea 
propozițiilor și a frazelor, datorită 
demersului educativ satisfăcător, dar și 
datorită folosirii preponderente a 
limbajului mimico-gestual în exprimarea 
verbal-orală sau scrisă.  

Pufan (1982) prezintă multitudinea de 
tulburări care se manifestă în 
comunicarea verbală a persoanelor cu 
dizabilități auditive: absența, deseori, a 
propoziției- folosirea unor cuvinte care 
țin loc de propoziție; folosirea 
propozițiilor eliptice (Eu școală- în loc de 
„Eu merg la școalăˮ); apariția unor 
tulburări de topică- de așezare a 
cuvintelor în propoziție (influența 
limbajului mimico-gestual); dezacorduri 
între subiect și predicat, substantiv și 
adjectiv, verb și complement etc; 
utilizarea incorectă a desinențelor; 
absența sau folosirea incorectă a 

prepozițiilor și a conjuncțiilor (stă scaun 
în loc de „stă pe scaunˮ), ș.a.  

Cercetările din domeniu arată că 
insuficienta exersare, în condițiile 
utilizării categoriilor morfologice în 
același context sau în contexte diferite, 
duce la diferite probleme atât în cazul 
copiilor cu dizabilități auditive, cât și în 
cazul copiilor cu dezvoltare tipică (Pufan, 
1982).  

În țara noastră există puține studii care 
investighează dezvoltarea laturii 
morfologice a limbajului la copii. (Bodea 
Hațegan, 2016). 

Asigurarea unui limbaj bogat, necesită 
extinderea vocabularului, prin însușirea 
de noi cuvinte și consolidarea acestora în 
procesul de demutizare. Se recomandă 
intervenția cât mai de timpuriu în 
vederea antrenării acestei laturi, pentru 
obținerea a cât mai multor progrese, atât 
în reabilitarea psihică, cât și socială a 
acestor copii.  

Metodologia cercetării  

Obiectivele cercetării  

Identificarea dificultăților pe care le 
întâmpină elevii cu dizabilități auditive în 
plan morfologic 
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Stabilirea nivelului de dezvoltare a laturii 
morfologice a limbajului în urma 
evaluării inițiale și finale 

Sublinierea caracteristicilor definitorii ale 
componentei morfologice a limbajului 
pentru elevii cu dizabilități auditive, în 
urma intervenției personalizate  

Diminuarea tulburărilor de la nivel 
morfologic care își pun amprenta asupra 
dezvoltării limbajului receptiv și expresiv 

Ipotezele cercetării 

Dificultățile în structurarea morfologică a 
limbajului atrag după sine deficite în 
dezvoltarea limbajului receptiv și expresiv  

Dezvoltarea  competenței morfologice se 
îmbunătățește prin implementarea 
programului de intervenție, bazat pe 
auxiliarul didactic, în cadrul activităților 
de cunoaștere 

Descrierea participantului la cercetare 

Pentru derularea acestui studiu 
longitudinal a fost selectat un elev cu 
dizabilitate auditivă (hipoacuzie de 
percepție neurosenzorială profundă 
bilaterală ) din clasa a V-a A cu vârsta de 
12 ani,  de la Liceul Tehnologic Special 
pentru Deficienți de Auz Cluj-Napoca. 
Elevul frecventează școala în regim de 
internat, plecând acasă la sfârșitul 
săptămânii sau în vacanțe. Acesta este 
protezat bilateral cu proteze 
retroauriculare Bernafon, de la vârsta de 5 
ani. A fost obținut acordul scris al mamei 
pentru participarea elevului la acest 
studiu, respectiv pentru culegerea și 
prelucrarea datelor. 

Etapele cercetării 

Pe parcursul colectării datelor a fost 
utilizată metoda observației directe, 

deoarece a fost cea mai relevantă pentru 
realizarea studiului de caz, investigându-
se abilitățile morfologice, dar și analizarea 
documentelor școlare pentru a identifica 
nivelul de performanță școlară din 
istoricul educațional. A fost supus 
observației, comportamentul 
verbal/gestual al participantului, în 
vederea explorării vocabularului activ din 
timpul activităților de cunoaștere, dar și 
dintre interacțiunea acestora cu ceilalți 
colegi. Elevul a fost supus observației 
directe timp de o lună, câte o oră  pe 
săptămână. A fost observat atât în timpul 
orelor de terapie specifică și de 
compensare, cât și în timpul activităților 
de cunoaștere de la clasă. O parte din 
informațiile relevante au fost obținute de 
la profesorul-educator de la clasă, 
respectiv de la dirigintele clasei. 

În timpul realizării cercetării s-a ținut 
cont de următorii pași: colectarea datelor 
prin aplicarea tuturor pre-testelor; 
construirea programului de intervenție 
substantiv-adjectiv (auxiliarul didactic); 
realizarea intervenției propriu-zise, având 
la bază auxiliarul didactic creat (ianuarie-
iunie 2019) realizarea evaluării finale cu 
ajutorul testelor menționate mai jos; 
interpretarea datelor din punct de vedere  
calitativ și cantitativ; formularea unor 
concluzii cu privire la datele obținute. 

Instrumentarul utilizat 

În elaborarea acestei cercetări s-au 
utilizat o serie de instrumente și 
materiale pe care le vom enumera în 
continuare. 

Sarcini lingvistice informale de evaluare 
morfologică 

Aceste „Sarcini lingvistice informale de 
evaluare morfologică” constituie 



RRTTLC 2019 

 

 

56 

conținutul celor patru teste de evaluare 
inițială și finală, în care itemii contruiți 
vizează o parte din aspectele morfologice 
ale limbajului și anume, structurarea 
celor două părți de vorbire: substantivul 
și adjectivul; surprinderea relației dintre 
acestea. Aceste sarcini informale au fost 
construite cu scopul de a identifica 
diversele dificultăți morfologice specifice 
elevilor cu dizabilități auditive, pentru a 
se putea, ulterior, realiza un auxiliar 
didactic, care să vină în sprijinul acestor 
elevi, ajutându-i să-și consolideze 
cunoștințele însușite în timpul orelor de 
cunoaștere, la disciplina limba și 
literatura română. Având în plan 
identificarea particularităților 
morfologice ale limbajului elevilor cu 
dizabilitate auditivă, s-au construit aceste 
sarcini ținându-se cont de nivelul de 
dezvoltare a limbajului verbal. 

Lungimea medie a producției verbale (La 
mesure de la longueur moyenne de 
production verbale/Mean Length of 
Utterance- LMPV/MLU) 

Lungimea medie a enunțului  (MLU) 
reprezintă o probă utilizată în evaluarea 
nivelului morfologic al limbajului în plan 
receptiv și expresiv (Hațegan, 2011). Cu 
ajutorul acestei probe se pot stabili 
aspectele fine ale limbajului, în special 
nivelul de complexitate al structurilor 
lingvistice, aspect mai puțin studiat la noi 
în țară la persoanele cu dizabilități 
auditive (Hațegan, 2009). 

Această probă constă în reproducerea 
unor structuri lingvistice complexe de 
către participant pe baza temei alese de 
comun acord (Vacanța de iarnă/Vacanța 
de primăvară). Sarcina elevului a constat 
în verbalizarea unor propoziții/fraze, mai 
puțin utilizarea limbajului mimico-

gestual, despre tema aleasă de comun 
acord, timp în care propozițiile/frazele 
sunt notate de către profesorul-
examinator, analizate și interpretate 
ulterior.  

Proba de evaluare a abilităților 
morfologice în limba română 

PEAMR a fost elaborată de către Bodea 
Hațegan în anul 2014, fiind un instrument 
care vizează structurarea unui test de 
evaluare și stimulare a competenței 
morfologice. Construcția acestui 
instrument are la bază următoarele 
coordonate esențiale: forma de 
prezentare, structurarea materialului, 
conținut gramatical, conținut lexical, 
grupul țintă (Bodea Hațegan, 2014a). 

Pentru a evalua capacitatea de înțelegere 
a unor structuri lingvistice care prezintă 
un conținut lexical și gramatical au fost 
folosite reprezentări imagistice 
corespondente acestor structuri, sarcina 
subiectului fiind de a identifica 
reprezentarea imagistică corespunzătoare 
structurii lingvistice date. Opțiunea 
acestuia trebuie selectată din patru 
variante imagistice posibile. Fiecare 
conținut gramatical investigat este 
abordat în patru secvențe distincte, astfel 
fiecărui aspect gramatical 
corespunzându-i patru itemi (Bodea 
Hațegan, 2014a). 

Programul de intervenție substantiv-
adjectiv (auxiliarul didactic) 

Programul de intervenție substantiv-
adjectiv s-a desfășurat pe parcursul anului 
școlar 2018-2019, în lunile ianuarie-iunie 
(6 luni), în ședințe de câte 4 ori pe lună 
(30 min/ședință pentru a nu se instala 
oboseala, după orele de curs sau în 
weekend-uri), individual, în vederea 
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consolidării abilităților morfologice. Acest 
program de intervenție are drept 
obiective generale: 

 Dezvoltarea vocabularului receptiv și 
expresiv, la nivelul celor două părți de 
vorbire și nu numai 

 Surprinderea relației dintre substantiv 
și adjectiv, din punct de vedere 
morfologic 

Programul de intervenție urmărește două 
aspecte ale dezvoltării limbajului: 
dezvoltarea limbajului receptiv și 
expresiv. Programul de intervenție 
substantiv-adjectiv are la bază un auxiliar 
didactic, care este structurat pe mai 
multe lecții, fiecare lecție abordând o 
temă specifică programei disciplinei 
„Formarea autonomiei persoanle și 
sociale”, astfel:  

Lecția 1. Substantivul. Felul substantivelor 
−Tema 1. Forme sociale ale timpului 

Lecția 2. Numărul substantivelor −Tema 
2. Locuința 

Lecția 3. Genul substantivelor −Tema 3. 
Identitatea 

Lecția 4. Felul, numărul și genul 
substantivelor −Tema 4. Îmbrăcămintea și 
încălțămintea 

Lecția 5. Adjectivul −Tema 5. Familia 

Lecția 6. Numărul și genul adjectivelor 
−Tema 6. Corpul uman 

Lecția 7. Poziția adjectivelor față de 
substantive −Tema 7. Mediul social 

Lecția 8. Acordul adjectivului cu 
substantivul −Tema 8. Educație rutieră 

Lecția 9. Substantivul și adjectivul-
excerciții aplicative −Tema 9. Educație 
pentru protecția mediului 

Lecția 10. Substantivul și adjectivul-
excerciții aplicative −Tema 10. Manipulare 
financiară 

Lecția 11. Substantivul și adjectivul-
excerciții aplicative −Tema 11. Igiena 
personală 

Lecția 12. Substantivul și adjectivul-
excerciții aplicative −Tema 12. Hrana. Stil 
de viață sănătos 

Temele programului de intervenție 
substantiv-adjectiv sunt însoțite de căsuțe 
cu aspecte teoretice, de suporturi 
imagistice concrete, iar criteriile selectării 
și organizării sarcinilor de lucru sunt 
stabilite în funcție de frecvența cuvintelor 
în limbajul elevului de vârstă școlară mică 
și de tematica activităților din programul 
zilnic al acestuia. Exercițiile propuse de 
noi au grade diferite de dificultate, 
acestea stimulând interesul, curiozitatea, 
gândirea, creativitatea și contribuind la 
formarea unui sistem de analiză lexico-
gramatical.  

Pe parcursul intervenției, elevul a dat 
dovadă de motivație și interes în 
activitățile de învățare. Datorită faptului 
că protezarea auditivă este benefică, 
susține eforturile lui în asimilarea 
vocabularului și dezvoltarea lexico-
semantică/morfologică. 

Studiu de caz  

Date de identificare: 

Numele și prenumele: B.D.R. 

Data nașterii: 16.12.2006 

Sexul: masculin 

Diagnostic audiologic: Hipoacuzie de 
percepție neurosenzorială profundă 
bilaterală 

Background-ul subiectului: 
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Elevul provine dintr-o familie 
monoparentală, prin divorț. Părinții sunt 
hipoacuzici, dar se implică în dezvoltarea 
armonioasă al fiului lor și răspund cu 
promptitudine la toate cerințele școlii. 
Familia are domiciliul în Satu-Mare, iar 
părinții își împart timpul/programul 
astfel încât fiul lor să poată beneficia de 
compania ambilor părinți. B.D. are o soră 
hipoacuzică de 6 ani, la care ține foarte 
mult. Bunica din partea tatălui se implică 
foarte mult în stimularea verbală a 
acestuia, petrecându-și mult timp alături 
de el, mai ales când acesta  este în 
vacanță. 

Cauza care a dus la apariția dizabilității 
este de natură congenitală, mama având 
și Rh-ul negativ. Sarcina a decurs normal, 
iar la naștere nu au fost complicații. A 
fost născut la termen (9 luni), a obținut 
scorul APGAR 10. A avut greutatea de 
4000 g și  lungimea de 54 cm. În 
comunicarea cu părinții și colegii 
folosește limbajul verbal și limbajul 
mimico-gestual. 

Traseul educațional 

Elevul B.D. a frecventat Grădinița 
Specială Satu-Mare în perioada 2010–2011 
și Grădinița Specială pentru Surzi Cluj-
Napoca în perioada 2011-2013. În perioada 
2013-2018 a frecventat cursuril„e ciclului 
primar, iar în prezent este elev în clasa a 
VI-a la Liceul Tehnologic Special pentru 
Deficienți de Auz Cluj-Napoca. 
Intervenția psihopedagogică s-a realizat 
în anul școlar 2018-2019, când elevul 
frecvanta clasa a V-a. Elevul a beneficiat și 
beneficiază în continuare de stimulare 
verbală.  

Prezentarea și interpretarea rezultatelor 

Evaluarea finală, prin aplicarea „Sarcinilor 
lingvistice informale de evaluare 
morfologică” 

În urma evaluării finale, vom prezenta 
progresele, dar și dificultățile acestuia la 
nivelul laturii morfologice a limbajului, 
care persistă, în cazul celor două părți de 
vorbire: 

Îmbunătățirea utilizării articolelor 
hotărât/nehotărât în cazul substantivelor. 

Dezvoltarea limbajului receptiv și 
expresiv prin scăderea numărului de 
dezacorduri în verbalizare/scriere. 

Scăderea numărului de confuzii privind 
categoriile gramaticale (număr, gen) în 
cazul părților de vorbire vizate. 

Formarea de propoziții/fraze complexe, 
respectând topica comunicării.  

Formarea unor strategii de răspuns 
pentru sarcinile care au presupus 
completare de spații lacunare. 

Realizarea asocierilor între diferite 
obiecte/suporturi imagistice și 
conținuturile lingvistice corespunzătoare. 

Persistența deficitelor de generare a  
acordului substantivului cu adjectivul, 
dar și cu celelalte părți de vorbire 

Persistența dificultăților care apar în 
cazul adjectivelor cu privire la gradele de 
comparație  

Îmbunătățirea limbajului oral și scris, 
prin rezolvarea unor sarcini de lucru 
diverse  

Analizând graficul de mai jos, putem 
observa o creștere a performanței elevului 
după realizarea intervenției cu ajutorul 
auxiliarului creat, deoarece numărul 
dificultăților scade în cazul ambelor părți 
de vorbire. De asemenea, se constată că, 
în cazul adjectivelor persistă un număr 
mai mare de erori în comparație cu 
substantivul.  
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Grafic I. Rezultatele subiectului la testele 
informale din etapele de evaluare inițială și 

finală 

Evaluarea finală, prin aplicarea „Probei 
MLU” de evaluare a componentei 
morfologice 

În urma evaluării finale prin aplicarea 
„Probei MLU”, s-au evidențiat 
următoarele progrese: 

În dezvoltarea competențelor 
lexicologice, prin îmbunătățirea 
vocabularului, facilitând înțelegerea 
mesajului transmis. 

În dezvoltarea competențelor morfo-
sintactice, pentru înțelegerea formelor 
gramaticale ale cuvintelor, precum și a 
tuturor cuvintelor cu sens: adjective 
substantive, ș.a. 

Scăderea numărului de tulburări de 
pronunție și scriere în cazul 
substantivului -erori de flexionare. 

Scăderea confuziilor între substantivele 
comune și proprii, dar și a numărului de 
substituiri între substantivele comune și 
alte părți de vorbire. 

Diminuarea dificultăților ce țin de 
realizarea acordului dintre substantiv și 
adjectiv, precum și cu celelalte părți de 
vorbire. 

Exprimarea în propoziții/fraze de o 
complexitate și corectitudine gramaticală 
adecvată. 

Îmbunătățirea topicii verbale și 
respectarea ordinii categoriilor 
morfologice 

Persistența erorilor de generare a  
acordului substantivului cu adjectivul, 
dar și cu celelalte părți de vorbire. 

Datele prezentate în graficul de mai jos, 
indică o diferență semnificativă între 
rezultatele obținute în etapa de evaluare 
inițială și rezultatele obținute în etapa 
finală. Astfel, se poate observa că, în 
enunțurile verbalizate de către elev, există 
o creștere a numărului de substantive și 
adjective utilizate, în detrimentul 
celorlalte părți de vorbire, ceea ce 
demonstrează faptul că sarcinile de lucru 
din auxiliarul didactic l-au ajutat la 
folosirea celor două părți de vorbire în 
scriere/vorbire, conștientizând 
importanța utilizării 
adjectivelor/substantivelor atât în 
exprimarea orală, cât și în cea scrisă. 
Producțiile verbale emise s-au 
îmbunătățit din punct de vedere al 
complexității și corectitudinii, numărul 
de cuvinte și morfeme crescând 
semnificativ. 

 

Graficul 2. Rezultatele subiectului la Proba 
MLU, din etapele de evaluare inițială și 

finală 

Evaluarea finală, prin aplicarea „Probei de 
evaluare a abilităților morfologice în 
limba română” 

Evaluarea finală realizată cu ajutorul 
acestei probe, evidențiază progrese la 
nivelul limbajului receptiv în special, dar 
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și la nivelul limbajului expresiv al elevului 
cu dizabilitate auditivă, printre care 
enumerăm: 

Înțelegerea mesajului transmis, însoțit de 
suport imagistic adecvat și oferirea unui 
feed-back verbal/gestual corect. 

Dezvoltarea și menținerea atenției în 
sarcini ce presupun activarea lexiconului 
mental. 

Menținerea valorilor gramaticale, prin 
conștientizarea părților de vorbire 
existente. 

Îmbunătățirea utilizării desinențelor 
morfologice de plural 

Scăderea numărului de erori în cazul 
categoriilor gramaticale investigate. 

Persistența erorilor ce țin de consolidarea 
gradelor de comparație la adjectiv. 

Persistența dificultăților ce țin de 
realizarea acordului dintre substantiv și 
adjectiv 

 

Graficul 3. Rezultatele subiectului la Proba 
PEAMR, din etapele de evaluare inițială și 

finală 

Conform graficului de mai sus, se poate 
observa diferența dintre numărul de erori 
pentru cele trei blocuri morfematice în 
etapa inițială și în cea finală, în etapa 
finală marcându-se o scădere 
semnificativă a erorilor depistate. 

De asemenea, analizând în cel mai mic 
detaliu rezultatele prezentate în grafic, se 
constată că, aplicând această probă, se 
evidențiază dificultățile apărute în planul 
morfologic al limbajului, confirmându-se 
prima ipoteză, dar și cea de-a doua, 
conform căreia competența morfologică 
se îmbogățește, în urma implementării 
programului de intervenție, bazat pe 
auxiliarul didactic, fiind un bun material 
didactic pentru activitățile de cunoaștere.  

Concluzii 

În urma aplicării probelor de evaluare a 
limbajului, post-intervenție, se constată 
că, performanța elevului este de nivel 
mediu, fapt ce demonstrează utilitatea 
programului substantiv-adjectiv creat. La 
testele de evaluare finală, s-a demonstrat 
faptul că elevul se prezintă sub nivelul 
mediu de dezvoltare lexico-morfologică; 
la a doua probă s-a evidențiat un rezultat 
de nivel mediu, ceea ce denotă că, 
performanța elevului depinde în mare 
parte de tipul sarcinii sau a materialului 
verbal utilizat. La ultima probă, 
performanța elevului este crescută, 
datorită suportului imagistic care 
însoțește itemii probei și modului de 
structurare a probei. Subiectul a 
înregistrat progrese la fiecare probă 
dintre cele trei, ceea ce denotă faptul că 
programul de intervenție a fost 
implementat cu succes. 

Datorită faptului că acest program a fost 
rulat la nivelul unui studiu de caz 
longitudinal, rezultatele obținute oferă 
suport pentru formularea unor noi 
asumpții de cercetare, pe această 
dimensiune. Se deschide, astfel, 
perspectiva derulării unor studii pe loturi 
semnificative de participanți, prin rularea 
programului de intervenție propus, 
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program prin care se poate asigura 
dezvoltarea în ansamblu a competenței 
morfologice. 

În concluzie, existența dificultăților 
morfologice se datorează atât 
particularităților limbajului elevilor cu 
dizabilități auditive, cât și a modalității de 
interacțiune cu cei din jur. Rezultatele 
obținute confirmă ipotezele studiului 
nostru, potrivit cărora, dificultățile în 
structurarea morfologică a limbajului 
atrag după sine deficite în dezvoltarea 
limbajului receptiv și expresiv, iar 
dezvoltarea  competenței morfologice se 
îmbunătățește prin implementarea 
programului de intervenție, bazat pe 
auxiliarul didactic, în cadrul activităților 
de cunoaștere, pentru categoria de elevi 
cu dizabilități auditive. 
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