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Dezvoltarea limbajului: procese cognitive implicate, evaluare şi intervenţii 
educative  

Vasile Radu PREDA 1 

Abstract 

The development of language: cognitive processes involved, assessment and educative interventions. This study 
is an interdisciplinary approach for development of language and learning strategies, based on the 
constructivist theory, linguistic theory and differential pedagogy. For language development is necessary: a) a 
good assessment of language with psychological procedures, methods and instruments; b) early stimulations 
of the linguistic abilities (phonological and phonemic awareness, phonological segmentation, verbal memory) 
and of oral, reading and writing communication with speech-therapy methods and educative personalized 
programs. 

Keywords: language, linguistic abilities, early interventions, language stimulations, 
speech-therapy methods, cognitive education, personalized programs 

 

Subsistemele limbajului verbal 
Limbajul verbal are o structură complexă. 
Subsistemele limbajului dispun de o 
oarecare autonomie în raport cu altele, 
fapt demonstrat de teoriile privind 
modularitatea neurofuncţională a 
limbajului şi atestat de disociaţiile 
observate în patologiile limbajului, în 
special în disfaziile de dezvoltare şi 
genetice (Rondal, 1999, 2001). Deci, 
limbajul verbal este produsul integrării 
mai multor componente sau subsisteme. 

Nivelul fonologic – regrupează sunetele 
proprii unei anumite limbi; 

Nivelul morfo-lexicologic – cuprinde 
elementele lexicale sau cuvintele limbii, 
constituind lexicul sau vocabularul 
(“dicţionarul mintal”, care nu este în mod 
natural organizat în ordine alfabetică; 
“dicţionarul mintal” variază de la o 
persoană la ata, după vârstă, nivelul 
inteligenţei generale şi verbale, nivel 
cultural, profesiune etc.);  

Nivelul morfo-sintactic se referă la 
realizarea structurilor complexe ale 
sensurilor, sub forma secvenţelor 
organizate ale expresiilor verbale în 
propoziţii şi fraze; 

Nivelul pragmatic – regrupează o serie de 
subfuncţii prin care persoana acţionează 
asupra interlocutorului sau influenţează 
interlocutorul; 

Nivelul discursului – în sensul de enunţ 
superior, referitor la mărimea frazei şi 
considerat din punctul de vedere al 
organizării sale informaţionale. 

După opinia lui Rondal (2001), aspectele 
limbajului pot fi repartizate în trei 
categorii: a) computaţionale; b) 
conceptuale (semnatice) şi c) socio-
informaţionale, acestea din urmă 
regrupând reglările pragmatice şi 
organizarea informaţională a limbajului la 
nivelul macrostructurilor discursive. 

Limbajul verbal este un sistem dinamic, în 
continuă dezvoltare, în care pe măsură ce 
legăturile dintre cuvinte se automatizează 
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iar câmpurile lingvistice se sistematizează, 
se îmbogăţesc şi se consolidează, în 
aceeaşi măsură şi operaţiile gândirii se 
dezvoltă mai uşor şi devin mai eficiente, 
permiţând copilului să observe esenţa 
fenomenelor. Limbajul şi gândirea se 
dezvoltă în strânsă interacţiune, dar 
relaţiile dintre aceste două procese 
cognitive prezintă particularităţi specifice 
vârstei.  

Aceasta înseamnă că, pe de o parte, 
limbajul are anumite caracteristici 
datorate nivelului de dezvoltare a gândirii, 
iar specificitatea acesteia din urmă la copil 
se datorează şi stadiului atins de limbajul 
verbal; pe de altă parte, relaţiile dintre cele 
două procese cognitive includ adesea 
contradicţii şi, în unele cazuri, chiar un 
decalaj (real sau uneori aparent). Deci, 
gândirea îşi găseşte linia de dezvoltare în 
dinamica automatizării şi amplificării 
productive a conexiunilor verbale.  

Intervenţiile educative şi logopedice care 
vizează automatizarea şi funcţionalitatea 
categoriilor lexicale şi semantice 
favorizează activitatea gândirii concrete, a 
celei logice, a gândirii critice, precum şi 
capacitatea de reversibilitate a gândirii. 
Limbajul se dezvoltă progresiv, pe măsură 
ce se dezvoltă gândirea. Legăturile verbale 
semantice permit gândirii să acţioneze 
mai uşor într-un sens ierarhic de 
cunoştiinţe funcţionale, bine definite.  

Repere ontogenetice ale dezvoltării 
limbajului verbal 
Karmiloff-Smith (1986 - citat de Rondal şi 
colaboratorii, 1999, p. 514) distinge trei 
faze de dezvoltare: 3-5 ani; 5-8 ani şi 8-12 
ani. 

Relativ de timpuriu sunt achiziţionate 
structurile de bază ale limbii materne, 

astfel încât la vârsta de cinci ani 
vocabularul copilului îi permite să facă 
faţă situaţiilor cotidiene, iar enunţurile 
sale verbale prezintă deja cea mai mare 
parte a construcţiilor sintactice uzuale. 
Producţia verbală atestată de aceste 
elemente susţine ipoteza unei achiziţii 
precoce şi rapide a limbajului, explicabilă 
în mare măsură prin predispoziţiile 
înnăscute, activizate în copilăria mică mai 
ales prin învăţare implicită.  

Punerea completă în lucru a limbajului 
depăşeşte simpla producere sau înţelegere 
a cuvintelor şi a enunţurilor izolate, chiar 
dacă sunt corecte din punct de vedere 
sintactic. Stăpânirea limbajului implică în 
plus cunoaşterea modurilor de combinare 
a acestor enunţuri într-un discurs coerent, 
utilizând limbajul cu scopuri sociale 
exprimate direct sau indirect (de exemplu: 
a ordona, a promite etc.) şi găsirea 
formelor lingvistice adecvate tipului de 
limbaj expresiv pe care copilul le utilizează 
(pentru a descrie, a convinge etc.).  

Cu certitudine, unele distincţii lingvistice 
şi unele relaţii lingvistice sunt produse de 
copii chiar înainte de vârsta de cinci ani, 
dar ele nu sunt încă achiziţionate şi 
stăpânite în funcţionalitatea lor discursivă 
decât spre 11-12 ani. Achiziţia rezidă mai 
ales în stăpânirea progresivă a utilizării 
multifuncţionale a distincţiilor relaţionale 
lingvistice deja cunoscute, care sunt 
integrate în sisteme verbale orale sau 
scrise din ce în ce mai complexe. Aceste 
abilităţi lingvistice, pentru a se pune în 
lucru, necesită un anumit nivel cognitiv, al 
inteligenţei, deci o anumită vârstă 
cronologică şi mintală: în general, vârsta 
de 11 – 12 ani pentru limbajul oral şi 16 – 18 
ani pentru limbajul scris. 
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Producerea discursurilor coerente se 
sprijină pe două abilităţi lingvistice 
principale: a) capacitatea de a utiliza 
limbajul în mod decontextualizat, adică de 
a vorbi despre personaje sau evenimente 
care nu sunt prezente în timpul şi spaţiul 
actual, ţinând seama de cunoştinţele 
interlocutorului căruia individul se 
adresează;  

b) capacitatea de a sesiza, de a distinge 
relaţiile care există între enunţurile 
succesive (Peterson, 1993 - citat de Rondal 
şi colaboratorii, 1999, p.495). 

Înţelegerea şi producerea discursurilor 
verbale impune şi o învăţare explicită, deci 
o dezvoltare metalingvistică. În acelaşi 
timp cu învăţarea vocabularului, a 
morfologiei gramaticale şi a sintaxei 
enunţurilor, copilul şi apoi adolescentul va 
trebui să înveţe dimensiunile discursive şi 
să îşi rafineze aspectele pragmatice ale 
limbajului. Înţelegerea şi producerea 
discursurilor verbale impune şi o învăţare 
explicită, bazată pe dezvoltarea 
metalingvistică. În acelaşi timp cu 
învăţarea vocabularului, a morfologiei 
gramaticale şi a sintaxei enunţurilor, 
copilul şi apoi adolescentul va trebui să 
înveţe dimensiunile discursive şi să îşi 
rafineze aspectele pragmatice ale 
limbajului (Gombert, Colè, 2000). 

Specificul mecanismelor mnezice implicate 
în procesarea limbajului 
Modelul multicomponenţial al memoriei 
de lucru cuprinde trei componente: bucla 
fonologică, vizuospaţială şi componenta 
central-executivă, care controlează 
celelalte două subsisteme, considerate 
sisteme subordonate. Unul din punctele 
forte ale modelului multicomponenţial al 
memoriei de lucru este furnizarea unui 

mecanism de învăţare a reprezentărilor 
fonologice care ar putea sta la baza 
dezvoltării limbajului. Aplicarea 
modelului memoriei de lucru permite 
investigarea diferenţelor individuale în 
achiziţia limbajului (Gathercole, Baddeley, 
1993; Gathercole, Service, Hitch, Adams, 
Martin, 1999).  

Legătura strânsă dintre subsistemele 
memoriei verbale şi dezvoltarea limbajului 
a fost dovedită prin numeroase studii 
(Adams, Gathercole, 2000; Baddeley, 2003; 
Bodea-Haţegan, 2015). În cazul copiilor cu 
o anumită deficienţă de limbaj se 
înregistrează cu două abateri standard mai 
puţin decât media vârstei lor în ce priveşte 
capacitatea de învăţare prin memorare a 
cuvintelor. La acelaşi nivel al inteligenţei 
copiii cu o dizabilitate de limbaj au o 
memorie fonologică de scurtă durată slabă 
în comparaţie cu copiii din grupele de 
control. 

Implicaţii ale memoriei şi procesării 
fonologice în învăţarea citirii şi scrierii  
Abilităţile de memorare fonologică la copii 
sunt asociate cu vocabularul lor, astfel că 
acei copii care realizează performanţe mai 
bune la sarcini de memorare verbală au un 
vocabular receptiv şi expresiv mai bine 
dezvoltat. Copiii cu memorie fonologică 
de lucru mai bună înţeleg o mai mare 
varietate de construcţii morfo-sintactice 
decât cei cu memorie fonologică de lucru 
mai scăzută (Gathercole, Baddeley, 1990; 
Adams şi Gathercole, 2000; Bodea-
Haţegan, 2015; David, Roşan, 2019).  

Un număr mare de studii (Lecocq, 1991; 
Demont, Gombert, 2007) au arătat că 
performanţa slabă la testele memoriei de 
scurtă durată este una dintre cele mai 
comune caracteristici ale copiilor cu 
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dizabilităţi de citire. Funcţionalitatea 
memoriei de lucru este cerută în special 
atunci când procesarea fonologică în 
timpul cititului nu a devenit încă 
automată. Copiii cu dificultăţi de citire au 
în mod frecvent o capacitate redusă a 
memoriei de lucru, concretizată într-un 
deficit de procesare fonologică, un deficit 
al memoriei fonologice de scurtă durată şi 
un deficit al vitezei de prelucrare a 
limbajului (De Jong, Van der Jeij, 2003; 
Dehn, 2008).  

Cercetările au stabilit existenţa unei relaţii 
fundamentale între capacitatea de a învăţa 
codul scris şi capacitatea de a dezvolta o 
conştiinţă fonologică a proprietăţilor 
formale ale limbii vorbite sau competenţa 
metafonologică (Gombert, Colé, 2000). 

Competenţa metafonologică este definită 
ca fiind capacitatea de a identifica 
componentele fonologice ale unităţilor 
lingvistice şi de a le utiliza într-o manieră 
deliberată (Demont, Gombert, 2007). 
Pentru a descifra ortografia alfabetică este 
necesar ca elevul să izoleze şi să 
manipuleze fonemele pornind de la 
vorbire (Gough, Hillinger, 1980).  

Legătura dintre conştiinţa fonologică şi 
ortografia alfabetică se explică prin faptul 
că scrierile alfabetice au ca unitate de bază 
unităţile fonemice ale limbajului oral. 
Lanţul vorbirii este divizat în cuvinte, care, 
la rândul lor, sunt divizate în scris prin 
transcrierea structurii fonologice a 
acestora. Capacitatea de a segmenta 
cuvintele vorbite (capacitatea 
metafonemică) este indispensabilă pentru 
descoperirea codului scris (Gough, 
Hillinger, 1980).  

Cercetările logitudinale (Lecocq, 1991; 
Demont, Gombert, 2007) au evidenţiat 

caracterul determinant al capacităţilor 
metafonemice în privinţa învăţării citirii şi 
scrierii. Capacităţile metafonemice ale 
copiilor sunt slabe înainte de învăţarea 
scrisului, dar cresc într-o manieră 
semnificativă odată cu învăţarea acestei 
deprinderi cognitive-grafo-motorii. S-a 
demonstrat că exerciţiile de antrenament 
al conştiinţei fonemice combinate cu un 
antrenament corespunzător al 
corespondenţei între litere şi sunete 
(corespondenţele grafeme-foneme) 
ameliorează performanţele elevilor la 
scriere. Conştiinţa fonemică nu se 
dezvoltă decât pornind de la învăţarea 
sistematică şi explicită a codului scris. 
Achiziţia limbajului scris favorizează 
emergenţa analizei fonemice, ea însăşi 
fiind stimulată prin învăţarea citirii şi 
scrierii (Sprenger-Charolles, 2003).  

Cercetările au stabilit existenţa unei relaţii 
fundamentale între capacitatea de a învăţa 
codul scris şi capacitatea de a dezvolta o 
conştiinţă fonologică a proprietăţilor 
formale ale limbii vorbite sau competenţa 
metafonologică (Gombert, Colé, 2000). 

Competenţa metafonologică este definită 
ca fiind capacitatea de a identifica 
componentele fonologice ale unităţilor 
lingvistice şi de a le utiliza într-o manieră 
deliberată (Demont, Gombert, 2007). 
Pentru a descifra ortografia alfabetică este 
necesar ca elevul să izoleze şi să 
manipuleze fonemele pornind de la 
vorbire (Gough, Hillinger, 1980).  

Probe de evaluare a diferitelor procese şi 
funcţii implicate în achiziţiaşi dezvoltarea 
limbajului 
Trecerea în revistă a unor studii referitoare 
la evaluarea proceselor şi funcţilor 
implicate în achiziţia şi nivelul dezvoltării 



RRTTLC 2020 
 

 

53 

limbajului oral şi scris ne sugerează faptul 
că este necesar să se apeleze la grile şi 
probe de evaluare validate ştiinţific.  

Dintre grilele care vizează cele mai 
importante procese şi funcţii implicate în 
achiziţia şi dezvoltarea limbajului, 
considerăm că sunt utile cele propuse de 
Mazeau (1999, p. 111-113). Aceste grille se 
referă la probele care vizeză evaluarea 
aferentaţiei auditive şi aferentaţiei vizuale, 
precizându-se principalele domenii ale 
achiziţiei limbajului care sunt explorate. 
De asemenea, Mazeau a elaborat o grilă cu 
probe de evaluare utilizate pentru 
realizarea bilanţului examinărilor 
referitoare la limbajul oral şi scris.  

Se precizează faptul că fiecare evaluator 
(psiholog, psihopedagog, logoped) poate 
selecţiona şi ordona probele propuse sau 
poate utiliza şi alte instrumente în funcţie 
de obiectivele urmărite şi de 
caracteristicile limbajului fiecărui copil. 
Bilanţul evaluării limbajului vizează 
competenţele lingvistice (lexical şi 
morfosintactice) în cadrul celor doi 
versanţi ai limbajului – înţelegerea şi 
expresia – în domeniul oral şi în domeniul 
scris (Mazeau, 1999, p. 110).  

Instrumente de evaluare 
Instrumente de evaluare a nivelului de 
dezvoltare a limbajului şi diagostic al 
dislexiei - disortografiei în curs de 
standardizare pentru limba română. 
Dintre aceste instrumente, David şi Roşan 
(2017, p. 61-65) le menţionează pe 
următoarele: 

− Testele de citire MT pentru ciclul 
primar – 2 (MT) elaborate de Cornoldi 
şi Coplo (2011) permit atât evaluarea 
abilităţilor de decodare, cât şi a celor de 
comprehensiune, pentru elevii din 

clasa I până în clasa a VI-a. Abilitatea de 
decodare este exprimată prin 
corectitudinea şi viteza de citire. 
Abilităţile de comprehensiune pentru 
ciclul primar vizează mai ales inferenţa 
lexicală, inferenţa semantică, utilizarea 
structurii sintactice pentru 
comprehensiune. Ordinea de utilizare 
a testelor MT pe parcursul diverselor 
clase este în raport direct cu creşterea 
dificultăţii materialului supus citirii, 
urmărindu-se următoarele variabile: 
dificultatea sintactică şi semantică; 
lungimea textului şi dimensiunea 
caracterelor tipografice. 

− Bateria de evaluare a dislexiei şi 
disortografiei de dezvoltare – 2 (DDE-
2) elaborată de Sartori, Job şi Tressoldi, 
2007; 2013), care cuprinde opt subteste: 
cinci pentru analiza procesului de citire 
şi trei pentru analiza procesului de 
scriere.  

− Bateria de evaluare a limbajului scris şi 
a tulburărilor acestuia (BELEC), 
elaborată de Mousty, Leybaret, Alegria, 
Content şi Morais (1994) cuprinde mai 
multe probe care vizează: abilitatea 
generală de citire; citire de cuvinte 
izolate; citirea de non-cuvinte 
(logatomi); comprehensiunea citirii (a 
unor propoziţii sau fraze lacunare, 
elevul trebuind să completeze cu 
răspunsul corect); abilităţi 
metafonologice (inversiunea silabică şi 
fonemică, eliminarea silabică şi 
fonemică; acronime auditive); numire 
rapidă automatizată; memorie 
fonologică (repetare de non-cuvinte). 

− Programe structurate şi integrate de 
evaluare şi intervenţie 
psihopedagogică: programele Meisner 
(abordare instrumentală) şi programul 
Sindelair (abordare neuropsihologică).  
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Probe de evaluare a competenţei lingvistice 
Dintre probele de evaluare a nivelului 
unor competenţe lingvistice la clasele a 
III-a şi a IV-a din ciclul primar, dar şi la 
nivel gimnazial, considerăm că sunt utile 
cele experimentate printre alţii de Tatiana 
Slama-Cazacu (1973) şi O. Preda (2010). 
Dintre acestea le menţionăm pe cele de 
mai jos. 

− Proba de asociere verbală constituie o 
analiză a conţinutului lexical la elevii cu 
tulburări specifice de învăţare, 
evidenţiind diversele niveluri la care 
aceştia procesează şi asociază cuvintele 
sau expresiile verbale. Nivelul de 
concretitudine şi nivelul de 
abstractizare constituie un criteriu care 
diferenţiază elevii cu tulburări specifice 
de învăţare în domeniul lingvistic de 
elevii care nu au asemenea tulburări. 

− Proba găsirii unor analogii impune 
completarea unor propoziţii, prin 
operarea cu noţiuni concrete sau cu 
noţiuni abstracte. Din analiza 
rezultatelor la această probă rezultă 
greutăţile pe care le au elevii cu 
tulburări de învăţare în domeniul 
lingvistic de a opera cu noţiuni 
abstracte, iar uneori chiar şi cu noţiuni 
concrete.  

− Proba de formare a unor propoziţii din 
cuvinte date într-o ordine aleatoare 
evidenţiază vocabularul sărac şi gradul 
redus de fluiditate ideativă al elevilor 
cu tulburări specifice de învăţare în 
domeniul lingvistic. Se au în vedere mai 
ales insuficienţele operaţiilor de 
abstractizare şi generalizare ale 
gândirii. De asemenea, analizându-se 
cantitatea şi calitatea răspunsurilor la 
cuvintele-stimul, se pune în evidenţă şi 

gradul fluenţei verbale şi al flexibilităţii 
ideative.  

− Proba vizând gradul de corectitudine al 
organizării reţelelor semantice 
evidenţiază particularităţile acestora la 
elevii cu tulburări de învăţare în 
domeniul lingvistic şi gradul de 
corelaţie a rezultatelor la această probă 
cu rezulatele de la proba de asociere 
verbală.  

Prin valorificarea informaţiilor obţinute pe 
baza evaluării copiilor cu diferitele probe 
menţionate mai sus, se stabilesc 
intervenţiile psihopedagogice şi 
logopedice personalizate pentru 
dezvoltarea limbajului oral şi scris, mai 
ales la copiii cu dificultăţi specifice de 
învăţare, urmărindu-se eliminarea sau 
atenuarea tulburărilor fonologice, ale 
componentei morfologice; ale 
componentei lexico-semantice; ale 
componentei suprasegmentale; ale 
componentei sintactice şi tulburărilor 
componentei pragmatice a limbajului.  

În acelaşi timp, activităţile logopedice, 
precum şi la orele de Limbă şi comunicare 
sau Limba română desfăşurate cu elevii 
care au dificultăţi de învăţare în domeniul 
lingvistic trebuie să se urmărească în mai 
mare măsură atingerea unor obiective 
specifice privind dezvoltarea capacităţii 
asociative verbale, a vocabularului activ 
organizat în reţele semantice adecvate, a 
fluidităţii ideative şi flexibilităţii gândirii, 
paralel cu corectarea dislexiei, disgrafiei şi 
disortografiei.  
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