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ÎN LOC DE PREFAŢĂ

Elvis, un băieţel de şase ani, care trăieşte în Suedia, vrea să înveţe a citi. El n-are nevoie de nimic, 
numai de teancul de reviste vechi şi netrebuincioase. Plecînd de acasă, întotdeauna le ia cu dînsul.

A început să cerceteze cu luare-aminte titlurile măşcate din reviste. În curînd şi-a dat seama cum 
pot fi  recunoscute literele. Ştia doar să-şi scrie numele. Atunci a tăiat din reviste literele din care el se 
alcătuieşte. Erau de tot zece, căci unele se repetau. Învăţîndu-le pe de rost, s-a apucat să examineze 
anunţurile. După anunţuri poţi înţelege multe, dacă, desigur, eşti descurcăreţ.

Îi prind bine şi buletinele de reclamă, aruncate în lădiţa poştală. Acolo, alături de denumire, e desenată 
şi marfa: astfel, treptat, a scos-o la capăt cu toate. Nu-i vorbă, poţi să greşeşti. Şi ai nevoie de timp: e o 
muncă din cale-afară de migăloasă. Litera trebuie repetată în diferite îmbinări, numai atunci vei fi  sigur 
că o cunoşti. Deşi, fi reşte, există şi alte metode de a învăţa cititul.

Plimbîndu-se pe străzi, Elvis lua aminte la literele de pe fi rme. Intra prin magazine, cerceta mărfurile 
pe care erau scrise litere. Şi cifre. Căci e nevoie să cunoască şi cifrele. Iar ele nu seamănă defel cu literele. 
Deci, are nevoie de o groază de timp pentru a învăţa cititul. Ce-i drept, a învăţa e foarte interesant.

(Maria Gripe, Elvis Karlsson)

Copilul învaţă a face foarte multe lucruri doar privindu-i pe adulţi sau pe alţi copii şi imitîndu-i: îşi 
leagă şireturile, încuie şi descuie un lacăt, modelează sau desenează, construieşte din cubuşoare sau ia 
o carte în mînă şi se face a citi. Însă a citi şi a scrie corect va reuşi să înveţe doar dezvoltîndu-şi un me-
canism propriu de recunoaştere a literelor şi cuvintelor, de transformare a sunetului în literă şi invers. Nu 
e destul să-i arătăm unui copil care cunoaşte şi recunoaşte literele cum citim noi, pentru ca el, imediat, să 
reuşească această performanţă. E nevoie de ghidarea paşilor, de exerciţiu dirijat şi independent, dar acest 
exerciţiu poate avea un randament mai mare şi îi poate aduce elevului rezultate sesizabile dacă persoana 
care încearcă să-l înveţe a citi posedă anumite strategii.

Pentru majoritatea elevilor care vin în clasa întîi fără a cunoaşte literele, e sufi cient timpul alocat 
orelor de lectură în clasă, un nelipsit exerciţiu de consolidare acasă... şi ei încep a citi singuri! Dar ce se 
întîmplă cu elevul care, atunci cînd colegii lui cuceresc, treaptă cu treaptă, alfabetul, abia dacă deosebeşte 
cîteva litere? Cum îl poate ajuta cineva pe micuţul care prezintă difi cultăţi în a învăţa să citească? Cum 
determinăm care sînt problemele de lectură ale unui elev concret într-o clasă anumită, probleme care îl 
împiedică să înveţe la toate celelalte materii? Şi ce facem după ce am stabilit aceste probleme?

Acest ghid vine în sprijinul tuturor celor care sînt chemaţi sau se oferă singuri să ajute un copil afl at 
în difi cultate instructivă din cauza nivelului jos de competenţe lectorale. El pune la dispoziţia adulţilor 
un instrumentar aplicabil pentru identifi carea nivelului la care se afl ă un elev, raportat la competenţele 
lectorale adecvate vîrstei sale, precum şi pentru stabilirea lacunelor care urmează a fi  lichidate prin 
exersări. Peste un timp, acelaşi instrument permite să determine progresul elevului sau să se detecteze 
prezenţa altor probleme.
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Important e să ne pese. Să dorim a ajuta. Şi să ştim cum o facem mai bine.
În contextul noilor provocări şi realităţi sociale, în care se apreciază unicitatea individului, diversitatea 

şi nu se mai acceptă/tolerează abordarea unilaterală, colectivistă a subiecţilor învăţării, a fost revizuit 
şi demersul conceptual al didacticii postmoderne, care acordă o importanţă tot mai mare principiului 
individualizării şi diferenţierii actului educaţional. Astfel, datoria cadrului didactic este de a-l trata pe 
fi ecare copil ca pe o individualitate. Pentru aceasta este imperios necesar să ne apropiem de el în mod 
individual şi să interrelaţionăm cu fi ecare diferenţiat, de o manieră specifi că şi adecvată.

Cunoscînd capacităţile şi abilităţile de lectură şi scriere ale copilului chiar de la începutul şcolarizării 
sale, golurile şi limitele, temperamentul şi caracterul, mediul familial şi preocupările, pasiunile, vom 
avea şansa reală să-l susţinem şi să-l ghidăm atunci cînd se confruntă cu anumite difi cultăţi la învăţare. 
Prezenta lucrare, aşadar, este un instrument util pentru învăţătorii hotărîţi să lucreze într-o nouă cheie 
psihopedagogică cu elevii lor. Şi cadrul conceptual, şi cele metodologic, aplicativ – toate converg spre 
cîteva fi nalităţi:

– formarea cititorului avizat, cu deprinderi elementare de reproducere a mesajului, de înţelegere a 
vocabularului şi a ideilor transmise, precum şi dezvoltarea deprinderilor deductive-conclusive;

– cultivarea prin lectură şi scriere a gîndirii critice, refl exive, nu a învăţării pur informale, reproductive;

– oferirea unor şanse egale tuturor copiilor în procesul de învăţare a citit-scrisului, prin acordarea 
ajutorului specifi c şi potrivit la momentul oportun;

– varierea metodelor de învăţare a literaţiei şi crearea unui climat psihologic cît mai confortabil, 
astfel încît actul de lectură să se facă din plăcere, să nu fi e o corvoadă pentru copil;

– cucerirea libertăţii spirituale prin competenţa lectorală şi prin motivaţia intrinsecă de a citi pentru 
a-ţi spori continuu propriul potenţial intelectual şi moral etc.

Actualul ghid a fost testat şi experimentat în cadrul proiectui internaţional “Asigurarea succesului 
şcolar prin depăşirea difi cultăţilor la lectură şi scriere“ pe parcursul a doi ani de zile, fi ind preluat din 
pedagogia occidentală şi răspîndit în foarte multe ţări. Ne bucură ocazia de a oferi produsul fi nal comun, 
spre cunoaştere şi aplicare, învăţătorilor şi părinţilor din Republica Moldova.
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PROIECTUL “ASIGURAREA SUCCESULUI ŞCOLAR PRIN 
DEPĂŞIREA DIFICULTĂŢILOR LA LECTURĂ ŞI SCRIERE”

Prezentare generală

Programul de evaluare şi de formare a competenţelor de lectură şi scriere la elevii din clasele I-IV 
a fost iniţiat de Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală din Cluj-Napoca, România, şi s-a 
desfăşurat în cadrul reţelei educaţionale SOROS, cu participarea a 21 de formatori-experţi din 6 ţări: 
România, Slovacia, Bulgaria, Slovenia, Croaţia şi Moldova.

Scopul proiectului: elaborarea şi testarea unor instrumente de evaluare a abilităţilor de literaţie 
(citit-scris) şi a unei metodici coerente de optimizare a capacităţilor de lectură şi scriere la copiii afl aţi 
în difi cultate.

Obiectivele proiectului:
 Elaborarea instrumentelor de evaluare a literaţiei emergente în limbile ţărilor participante în proiect 

(română, croată, slovacă, bulgară şi slovenă);
 Testarea metodelor de optimizare a abilităţilor de lectură-scriere-înţelegere la, cel puţin, 12 copii 

afl aţi în difi cultate;
 Dezvoltarea competenţelor profesionale ale învăţătorilor la clasele primare prin organizarea ate-

lierelor axate pe aplicarea metodelor interactive de optimizare a abilităţilor de literaţie;
 Diseminarea materialelor-suport învăţătorilor claselor primare din toate raioanele Republicii Moldova 
şi tuturor celor care lucrează nemijlocit cu copiii ce întîmpină difi cultăţi la lectură şi scriere.

Perioada de implementare: septembrie 2005-august 2007

Agenţia de implementare în Republica Moldova: Echipa de implementare:
Centrul Educaţional PRO DIDACTICA Coordonatoare de proiect:
Director adjunct: Viorica GORAŞ-POSTICĂ Viorica GORAŞ-POSTICĂ
vpostica@prodidactica.dnt.md  Asistentă: Marina SCLIFOS
 Formatoare-experte:
 Tatiana CARTALEANU
 Viorica GORAŞ-POSTICĂ
 Loretta HANDRABURA
Finanţator: Roma Education Fund, RE:FINE, Institutul pentru o Societate Deschisă, Budapesta.
Benefi ciari direcţi:
 3 formatoare-experte, profesoare ce activează în învăţămîntul preuniversitar şi universitar;
 12 învăţătoare la clasele primare din 7 şcoli din republică;
 104 elevi din clasele primare care au fost evaluaţi şi instruiţi în baza instrumentelor de apreciere 

a nivelului de citire şi scriere.
Benefi ciari indirecţi:
 elevi, părinţi, învăţători şi manageri şcolari, membri ai comunităţii;
 organizaţii de formare continuă a cadrelor didactice, centre comunitare, şcoli din zone urbane şi 

rurale, direcţii raionale de învăţămînt, reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei.
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Activităţi şi rezultate

Etapa I. Septembrie 2005-februarie 2006. For-
marea formatorilor-experţi. În cadrul Centrului 
de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală din 
Cluj-Napoca, România, au fost organizate 3 ateliere 
de formare şi de abilitare a formatorilor în domeniul 
dat, facilitate de experţii internaţionali CHARLES 
TEMPLE, ALAN CRAWFORD, CODRUŢA FLO-
RIN-TEMPLE. Experţii locali au adaptat programul 
de evaluare a capacităţilor de literaţie (citit-scris) la 
copiii cu anumite difi cultăţi şi un set de materiale 
pentru dezvoltarea competenţelor de lectură şi scriere. 
Ulterior, în cadrul Centrului Educaţional PRO DI-
DACTICA, în etapele următoare, au avut loc ateliere 
de lucru (s-au replicat, în mare parte, subiectele de la Cluj-Napoca) pentru cadrele didactice implicate.

Etapa a II-a. Februarie-iunie 2006. Experimentul pedagogic pentru testarea instrumentelor de 
evaluare a capacităţilor de citit-scris în 3 şcoli din Republica Moldova: Liceul Teoretic Moleşti, Ialoveni; 
Gimnaziul Durleşti; Liceul Teoretic  “M. Eminescu”, Chişinău.

Desfăşurarea experimentului

 După testarea fi ecărui copil, s-a elaborat o fi şă de caracterizare individuală, în funcţie de instru-
mentul testat. Acestea au fost discutate cu învăţătorii responsabili şi, în baza lor, au fost aplicate 
tehnicile de optimizare a nivelului de lectură şi scriere;
 Tehnicile de lucru, ca şi instrumentul de testare, au trezit interesul elevilor şi al învăţătorilor. Deşi 
şcoala primară nu duce lipsă de metode, acestea au fost binevenite, utile, rezultative, motivante. În 
cazul cînd învăţătoarele au urmat recomandările noastre, lucrînd sistematic cu copiii, au remarcat 
avantajele lecturii fl ash, ale analizei fonemice, ale jocurilor în care copilul scrie şi citeşte con-
comitent;
 Pentru creşterea gradului de înţelegere a textului, toţi au relevat importanţa discuţiilor prelectorale.

Rezultatele testării iniţiale a instrumentelor

 Listele de cuvinte,  lectura f lash  ş i 
necronometrată. Diferenţele de complexi-
tate între formele A şi B la listele de cuvinte 
sînt mici, dar există, şi, respectiv, rezultatele, 
de asemenea diferă, în mediu 1-3 erori, totuşi 
potrivirea acestora cu textele s-a asigurat;
 Textele, anticipate şi urmate de întrebări. 

Nivelul crescînd de dificultate al textelor 
este bine observat. Ele, într-adevăr, sînt com-
plexe;
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 Elevii testaţi iniţial, cu care s-a lucrat exact 
şi orientat pentru lichidarea lacunelor perso-
nale sau ale celor comune grupului, au arătat 
rezultate mai bune la testarea fi nală;
 Toţi elevii, de la clasa a II-a la a IV-a, întîmpină 

difi cultăţi şi comit greşeli practic în aceleaşi 
locuri;
 Scorul mediu (nivelul instructiv) al cititorilor 

testaţi nu coincide întotdeauna cu nivelul 
clasei în care învaţă aceşti copii (la şcoala din 
Moleşti 2 elevi de clasa a IV-a au înregistrat 
nivelul instrucţional de clasa a III-a, unul din 
clasa a III-a – nivelul de clasa a II-a, un elev 
de clasa I – nivelul de frustrare de clasa I.

Etapa a III-a. Program de formare pentru 12 învăţătoare din republică şi pilotarea instrumen-
telor în 7 şcoli:

1. Liceul Teoretic Moleşti, Ialoveni: Ala Bălănuţă, Elizaveta Erezanu, Ecaterina Mocanu
2. Şcoala nr.4, Soroca: Inga Saftenco, Angela Pşenicinîi
3. Liceul Teoretic „M. Eminescu”, Chişinău: Natalia Guţu, Oxana Rotaru
4. Liceul Teoretic „Hyperion”, Durleşti: Lidia Lupu, Antonina Timotin
5. Gimnaziul Selişte, Orhei: Emilia Cojocaru
6. Şcoala nr.1, Călăraşi: Svetlana Chitoroagă
7. Şcoala Primară, Călăraşi: Veronica Sili.

17-18 august 2006 – Atelier I
Formatoarele au prezentat instrumente de evaluare a literaţiei emergente şi metode de optimizare a 

capacităţilor de lectură şi scriere, iar fi ecare participantă a avut posibilitatea de a aplica instrumentele de 
evaluare prezentate:
 Banca de cuvinte. Au fost selectate exemple de cuvinte care se scriu şi se pronunţă la fel, au 

aceleaşi ortograme, grupuri de litere care se pronunţă şi se scriu greu etc. S-a lucrat asupra struc-
turii cuvîntului: cîte sunete, cîte litere, cum le 
pronunţăm, cîte silabe.
 Etichete. Pentru înţelegerea relaţiei dintre obi-

ect şi numele acestuia, am notat pe fi şe cuvinte 
cu denumirea obiectelor din clasă, ocazie cu 
care am constatat un vocabular destul de sărac 
al copiilor. Elevii citeau şi lipeau cuvîntul la 
locul lui cu interes şi plăcere, deoarece a fost 
o noutate tehnică pentru ei, dar cu efi cienţă 
didactică.
 Harta conceptuală. Apropiată de alte tehnici 

de ordonare a vocabulelor şi de activizare 
a cuvintelor din lexicul pasiv, ea se axează 
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pe noţiune, elevii urmînd să vadă singuri aspectele acelei noţiuni şi să-şi imagineze o structură. 
Bunăoară, conceptul de IARNĂ se poate diviza în subconcepte ca: precipitaţii, jocuri, fl oră, faună, 
dar se poate structura şi pe ce-mi place/ce nu-mi place/ce mă lasă indiferent. În baza lor elevii scriu 
mai uşor texte de liberă inspiraţie.
 Activităţile de lectură cu Cartea Mare – Big Book. Apare ca o noutate deosebită pentru elevi, 

aceştia citind-o şi răsfoind-o cu interes, precizînd încă o dată noţiunile de copertă, titlu, autor. 
Elevii au citit pe rînd fi ecare pagină, au repetat, au arătat fi ecare cuvînt citit, au numit şi semnele 
de punctuaţie.
 Invazia rimelor: lectură prin analogie. Este salutar ca elevii să alcătuiască liste proprii de cuvinte 

care rimează şi să nu comită erori la lectura lor.
 Vizualizarea. Capacitatea de a-şi imagina lucruri despre care nu sînt date, ceea ce implică inteligenţa 

spaţială, logică, naturală sau motorie. Trecem informaţia verbală în alte experienţe senzoriale, 
îi ajutăm pe elevi să-şi imagineze ceva, pentru că, imaginîndu-şi, pot înţelege şi memoriza mai 
bine, pot rechema din amintire o imagine. Întrebările pe care le adresăm ţin de Cum vezi? Cum îţi 
închipui? Ce face?. Este efi cient şi pentru a-şi imagina ceea ce nu au văzut niciodată, doar după 
descrieri: un animal, un oraş, un mecanism.
 Segmentarea fonemică fulger. Pe masă au fost aşezate carduri cu cîte un cuvînt, cu faţa în jos. 

Fiecare elev primeşte sarcina să aleagă cuvintele care conţin o anumită literă (ne oprim la cele care 
trezesc difi cultăţi, de origine străină; mai apoi s-a exersat şi pe diftongi).
 Cuvinte de pe card. Deoarece pentru mai mulţi copii o greşeală recurentă a constituit-o confuzia 

cuvintelor înrudite, am elaborat seturi de carduri cu diferite cuvinte care trebuie citite şi aranjate în 
procesul lecturii. Exersarea s-a făcut de fi ecare dată, ca o gimnastică, pentru ca în fi nal să observăm 
că acest tip de antrenament a ridicat vizibil rezultatele la lectura fl ash.
 Enunţuri în lanţ. Au fost pregătite carduri cu diverse enunţuri în care cuvintele se repetau, însă 

apăreau în diferite forme. Elevul lua un card, citea enunţul şi îl punea pe masă. Pe cardul următor 
cuvîntul se repeta (verb, substantiv), dar în altă formă. Astfel, s-a reuşit a-i face mai atenţi nu doar 
la tema sau radicalul cuvîntului, ci şi la forma lui paradigmatică.

30 octombrie 2006 – Atelier II
 Fiecare învăţătoare a prezentat tema de casă – numărul copiilor testaţi, numărul instrumentelor 

aplicate şi o scurtă caracteristică a fi ecărui elev cu difi cultăţi la lectură şi scriere.
 Au fost expuse modele originale de Cartea Mare (care a fost în topul preferinţelor) şi Cartea Mică, 

ambele elaborate de elevi împreună cu profesorul lor.
 A doua jumătate a atelierului a fost dedicată 

metodelor de înţelegere a textului.
 Ca temă de casă învăţătoarele au avut să con-

tinue activitatea cu elevii selectaţi (cîte 15-20 
minute cu fi ecare) şi să noteze progresele pe 
care le-au făcut aceştia.

20 ianuarie 2007 – Atelier III
 Profesoarele-participante au prezentat re-

zultatele activităţii ultimei luni, în special, 
progresele elevilor la lectură şi scriere şi au 
accentuat cele mai frecvente probleme de 
literaţie cu care se confruntă ei.
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 Toate învăţătoarele au primit cîte o copie a 
Ghidului participantului, elaborat în cadrul 
proiectului, fapt ce le va permite să pre-
zinte metodele de optimizare a abilităţilor 
de literaţie colegilor în cadrul întrunirilor 
metodice din fi ecare şcoală.
 Profesoarele au primit un ghid metodologic 

util – O oră de lectură, elaborat de Tatiana 
Cartaleanu şi Olga Cosovan, în care sînt 
abordate metode interactive de optimizare 
a abilităţilor de înţelegere în baza unor texte 
interesante.

9 martie 2007 – Atelier IV
Atelierul a fost anticipat de vizite pe teren în fi ecare şcoală implicată în proiect, în cadrul cărora s-au 

efectuat evaluările intermediare ale copiilor şi s-a discutat cu învăţătorii despre următorii paşi în activitatea 
cu aceştia. S-au prezentat caracteristicile fi ecărui elev şi esenţa activităţii realizate în grup sau individual. 
Formatoarele au propus cadrelor didactice noi tehnici interactive de predare-învăţare-evaluare a citit-
scrisului şi au oferit consultaţii vizavi de cazuri concrete de abordare individuală a copiilor.

4 iunie 2007 – Atelier V
Prima jumătate a zilei a fost consacrată evaluărilor fi nale ale celor 12 copii supervizaţi şi ajutaţi de 

învăţătoarele-experimentatoare să depăşească difi cultăţile la lectură şi scriere. Aproape toţi copiii au 
înregistrat progrese la tehnica lecturii şi scrierii, inclusiv la înţelegere.

Cadrele didactice implicate în proiect au dat dovadă de conştiinciozitate prin faptul că au aplicat pe 
întreaga clasă tehnici din Ghidul participantului, au înţeles cît de mult înseamnă pentru aceşti copii să li 
se acorde atenţie. Drept rezultat, elevii antrenaţi în proiect au început să scrie mai bine şi şi-au schimbat 
atitudinea faţă de şcoală. În acest context, viteza de lectură nu e un indiciu de competenţă lectorală, ci 
doar o cifră.

Fiecărei profesoare i s-a oferit un certifi cat în 
domeniul didacticii aplicate, vizînd, în special, 
următoarele subiecte: evaluarea citit-scrisului; ad-
ministrarea inventarului informal de citire; adecva-
rea predării la rezultatele evaluării; conştientizarea 
fonemelor şi a corespondenţei literă-sunet; dez-
voltarea fl uenţei lecturii; predarea-învăţarea-evalu-
area înţelegerii etc.

Etapa a IV-a. Editarea ghidului pentru 
învăţători şi părinţi “Depăşirea difi cultăţilor la 
lectură şi scriere“. Conferinţa de bilanţ şi lansarea 
ghidului (29 august 2007)
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UTILIZAREA GHIDULUI “DEPĂŞIREA DIFICULTĂŢILOR LA 
LECTURĂ ŞI SCRIERE“

Acest ghid a fost elaborat pentru învăţători, cu scopul de a-i ajuta să evalueze abilităţile de citit-scris 
ale elevilor şi, totodată, să utilizeze tehnici de predare care contribuie la creşterea competenţelor de lectură 
ale tuturor copiilor, inclusiv ale celor expuşi riscului de a suferi un eşec şcolar încă în clasele primare.

De ce este importantă literaţia1?
1. Oamenii care sînt cititori buni au un vocabular mai bogat, cunosc mai bine lumea şi ştiu să scrie 

mai bine şi mai corect; aceştia înţeleg mai uşor noile situaţii şi idei, argumentează mai bine şi sînt 
mai conştienţi de propria lor persoană; pe scurt, sînt mai deştepţi.

2.  Oamenii care sînt buni cititori au venituri mai mari, participă mai bine la viaţa politică, sînt mai 
sănătoşi şi au parte de mai puţină violenţă în viaţă. Ei vor avea o viaţă mai interesantă şi locuri de 
muncă care oferă mai multe satisfacţii.

3. Pentru o persoană activă de succes şi un cetăţean implicat, avem nevoie de niveluri mai avansate ale 
abilităţilor de citire şi scriere. Termenul literaţie funcţională se referă la deprinderile necesare pentru 
a face faţă provocărilor vieţii. În majoritatea ţărilor, nivelul de literaţie funcţională este în creştere.

4. Nivelul de literaţie este considerat actualmente un indicator al competitivităţii internaţionale a 
unei ţări. Datorită relaţiilor mai strînse dintre diferite părţi ale lumii, bunăstarea noastră colectivă 
depinde de nivelurile de conştiinţă ale popoarelor de pretutindeni.

5. În unele ţări cu niveluri ridicate ale literaţiei, există grupuri de elevi care nu reuşesc să înveţe a 
citi sufi cient de bine şi, ca urmare, au posibilităţi limitate. Elevii care sînt expuşi riscului de a nu 
învăţa să citească sufi cient de bine deseori aparţin minorităţilor lingvistice din ţările respective. Ei 
provin, de obicei, din familii care au un nivel scăzut de educaţie formală sau nu sprijină eforturile 
de învăţare (poate din cauza faptului că adulţii din aceste familii sînt analfabeţi).

Evaluarea literaţiei
Instrumentele de evaluare explicate în această secţiune au fost elaborate pentru a fi  aplicate individual. 

Practica utilizării acestor instrumente serveşte două scopuri – îi va comunica învăţătorului:
1)  ce anume ştie un copil şi ce nu ştie pentru a putea învăţa să citească mai bine;
2)  ce ştiu şi ce nu ştiu copiii care aparţin aceluiaşi grup de vîrstă, din aceleaşi segmente de cititori: 

avansaţi, medii şi slabi.
În această secţiune se prezintă, de fapt, trei instrumente de evaluare. Primele două apreciază abilităţile 

de literaţie emergentă ale copiilor. Acestea sînt utile la grădiniţă şi în clasa I şi, ocazional, pot fi  folosite şi 
cu elevii mai mari, care au retardări serioase în dezvoltarea abilităţilor de citire. Cel de-al treilea instrument 
este un inventar informal de citire, aplicabil cu elevii din clasele I-VI.

1 Termenul literaţie a fost introdus în România de Asociaţia „Lectură şi Scriere pentru Dezvoltarea Gîndirii Critice”, 
în numărul 3 al revistei Şcoala refl exivă (octombrie 2004), în editorialul semnat de Simona-Elena Bernat.
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Observarea procesului de lectură
Observarea procesului de lectură (OPL) este un inventar informal de evaluare, administrat individual, 

pentru a construi în detalii profi lul abilităţilor de lectură şi segmentare fonemică ale copiilor, de la grădiniţă 
la clasa a VI-a. Instrumentul va evalua nivelul de lectură al elevilor şi va stabili atît punctele lor forte, 
cît şi aspectele vulnerabile ale nivelului de cărturărie. El se va putea utiliza şi pentru a prezenta grafi c 
progresele elevilor în asimilarea lecturii şi segmentării fonemice.

OPL se bazează pe un inventar de lectură informală, cu liste de cuvinte şi texte scrise pentru nivelurile 
respective, de la grădiniţă la liceu. Sînt incluse şi variante de pretest şi posttest ale listelor de cuvinte şi ale 
textelor. De asemenea, OPL include evaluări pentru principalele aspecte ale alfabetizării iniţiale, printre 
care se numără conceptul de carte, cunoaşterea alfabetului, conceptul de cuvînt, segmentarea fonemică 
şi recunoaşterea cuvintelor.

Gradul de alfabetizare şi aprecierea lui
A învăţa un elev să citească este, probabil, cel mai preţios cadou pe care îl poate face un învăţător. 

Abilitatea de a citi contribuie enorm la dezvoltarea unei persoane. În primul rînd, lecturile poartă copiii pe 
meleaguri noi, le hrănesc imaginaţia şi îi ajută să asimileze disciplinele şcolare. Într-un sens mai larg, lecturile 
infl uenţează deschiderea minţii către idei noi, cunoaşterea lumii, gîndirea logică; ele conferă un sentiment 
de stăpînire a propriei vieţi, formează conştiinţa de sine şi micşorează probabilitatea implicărilor criminale; 
ele măresc şansele de a avea un venit mai bun şi de a găsi o slujbă potrivită (datele Asociaţiei Naţionale a 
Juriştilor). Este greu de imaginat o altă abilitate care se poate învăţa şi care ar dărui atîtea benefi cii.

Însă nu este o abilitate simplă. Învăţarea lecturii îi cere copilului să-şi coordoneze concomitent cîteva 
tipuri de cunoaştere şi de abilităţi. Deloc surprinzător faptul că unii elevi nu demonstrează rezultate bune 
în toate aspectele. De fapt, în SUA cca 40% din elevii de clasa a IV-a şi 50% din cei de clasa a IX-a nu 
demonstrează ceea ce Guvernul SUA consideră o abilitate adecvată.

Majoritatea elevilor din clasele primare care rămîn mult în urma colegilor în privinţa lecturii nu îi 
mai ajung; însă pedagogii ştiu că aproape fi ecare elev trebuie ajutat să înveţe a citi. Aproape fi ecare elev? 
Cum rămîne cu elevii cu dislexie şi alte defi cienţe de învăţare? Un studiu demn de încredere a arătat că, 
dintre toţi elevii claselor primare, nu mai mult de 3% suferă de probleme organice sau cerebrale ce le vor 
infl uenţa învăţarea lecturii. Desigur, alţi elevi pot fi  infl uenţaţi negativ de diverşi factori care le vor pune 
piedici în a învăţa a citi. Dar, virtual, toţi sînt apţi pentru instruire, dacă întîlnesc un profesor informat, 
tenace şi asigurat cu numeroase resurse. Cheia instruirii cu succes a elevilor cu difi cultăţi de lectură constă 
în a înţelege care aspecte ale abilităţilor de lectură sînt prezente şi care nu, ca să contribuim la întărirea 
sau construirea lor. O bună instruire începe cu o bună evaluare.

OPL este utilizat pentru 2 scopuri magistrale:
• a selecta materiale adecvate pentru diferiţi elevi şi pentru diferite sarcini de învăţare;
• a identifi ca aria specifi că a abilităţilor de lectură ce necesită consolidare.
OPL se poate aplica şi pentru al treilea scop:
• a asigura o cercetare detaliată a proceselor de lectură, astfel încît utilizatorul testului să poată afl a 

mai multe despre lectură, despre difi cultăţile de lectură şi felul cum elevii învaţă să citească.

Inventarul informal de evaluare a literaţiei
Evaluarea literaţiei informale constă din două părţi principale: evaluarea literaţiei emergente şi inven-

tarul informal de citire. Aceste instrumente sînt menite să arate comportamentele elevilor în cursul unor 
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sarcini de citire reale, care prezintă diferite niveluri de provocare. Ele sînt numite “informale”, deoarece 
nu au fost standardizate în condiţii ştiinţifi ce pe grupuri de mii de elevi/copii.

Rezultatele obţinute cu aceste instrumente vor fi  folosite pentru a examina punctele tari şi punctele 
slabe ale copiilor ca cititori, în mod individual, şi nu pentru a compara performanţa unui anumit copil cu 
cea a unui alt copil la niveluri de vîrstă şi de clasă egale. Ele pot fi  considerate mai degrabă instrumente 
diagnostice decît teste sumative.

Evaluarea literaţiei emergente
Literaţia emergentă este un termen preluat de la cercetătorii din domeniul psiholingvisticii, care au 

studiat procesele prin care trec copiii ce învaţă să citească şi să scrie. Conceptul literaţiei emergente 
diferă de teoriile behavioriste asupra cititului, care consideră că cititul poate fi  descompus în deprinderi 
separate şi predat copiilor astfel.

Conform teoriei literaţiei emergente, cititul nu se învaţă bucăţică cu bucăţică, ci printr-o abordare holistică 
pe care copiii o observă la cititorii din jurul lor, încercînd în aşa mod să înveţe cum să procedeze la fel. Ea 
diferă de conceptele de maturaţie sau de „reading-readiness” [pregătit pentru citit], deoarece nu consideră 
că profesorii trebuie să aştepte „momentul magic” al pregătirii copilului pentru a-l învăţa  să citească.

Literaţia emergentă este o abordare care se bazează pe dezvoltare [developmental approach], întrucît 
presupune că învăţarea este infl uenţată de o combinaţie a maturizării şi a experienţelor. Pe măsură ce copiii 
învaţă să citească şi să scrie, ei progresează parcurgînd căi predictibile de dezvoltare şi sînt încurajaţi de 
îndrumarea şi predarea de care benefi ciază. Scopul evaluării literaţiei emergente, precum şi al evaluării 
abilităţilor de citire în general, este să identifi căm unde se situează copilul pe parcursul dezvoltării proprii 
şi să stabilim golurile în învăţare, pentru a le putea lichida.

Instrumentele de evaluare a literaţiei emergente examinează următoarele aspecte ale acesteia:
• conceptele despre scris;
• cunoaşterea alfabetului;
• conceptul de cuvînt;
• segmentarea fonemică;
• recunoaşterea cuvintelor.

Inventarul informal de citire
Inventarul informal de citire a fost dezvoltat cu peste cincizeci de ani în urmă şi este, probabil, cel 

mai larg utilizat instrument de evaluare a deprinderilor de literaţie.

Instrumentul testează următoarele aspecte ale cititului:
• recunoaşterea cuvintelor;
• comprehensiunea;
• capacitatea de ascultare;
• rata de citire.
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PARTEA I. EVALUAREA LITERAŢIEI EMERGENTE

Cînd un copil nu ştie să citească multe cuvinte sau nu înţelege textul scris, ies în relief diferite aspecte 
ale deprinderilor sale de literaţie emergentă, care pot fi  examinate. Evaluările incluse în această secţiune 
măsoară cele mai importante aspecte ale deprinderilor de literaţie emergentă ale unui copil:

• conceptele despre scris, cunoaşterea alfabetului, conceptul de cuvînt, segmentarea fonemică,  
recunoaşterea cuvîntului.

Conceptele despre scris

Tinerii cititori au nevoie de concepte care să îi orienteze în contactul lor cu textele scrise, pentru a-şi 
putea concentra atenţia în timpul cititului. Evaluarea conceptelor despre scris (după Marie Clay, 1975) 
ne arată dacă un tînăr cititor cunoaşte unităţile, prezentarea (aranjarea în pagină) şi terminologia specifi că 
textului scris. Această măsurare poate fi  efectuată şi la copiii care încă nu citesc.

Pregătirea materialelor pentru evaluarea literaţiei emergente
Aveţi nevoie de o carte simplă pe care s-o citiţi cu elevul, pe măsură ce îi cereţi să realizeze o serie 

de sarcini. Cărticica recomandată de noi poate fi  folosită pentru scopuri demonstrative. Puteţi folosi însă 
orice carte pentru copii, care prezintă următoarele caracteristici:

• text scris pe o pagină şi ilustraţie pe pagina opusă;
• o pagină cu text de două rînduri sau mai multe;
• o pagină cu un singur rînd de text;
• o pagină care conţine atît majuscula, cît şi minuscula a două litere diferite şi mai multe semne de 

punctuaţie: punctul, semnul întrebării, semnul exclamării, ghilimelele.

Pregătiţi o copie a Fişei de evaluare la testul conceptelor de scris pentru fi ecare elev pe care îl veţi testa.

Cunoştinţe despre aranjarea în pagină: Arătaţi elevului cartea, ţinînd cotorul spre el. Spuneţi-i: 
“Vom citi această carte. Arată-mi coperta cărţii.” Acordaţi un punct, dacă elevul va ţine cartea cu faţa în 
sus. Citiţi apoi titlul cărţii.

Cunoştinţe despre faptul că se citeşte textul, şi nu ilustraţiile. Arătaţi elevului o foaie cu text pe o parte 
şi ilustraţie pe cealaltă. Spuneţi-i: “Arată-mi unde citim. Arată cu degetul locul unde începem să citim.” 
Acordaţi un punct, dacă elevul indică textul, şi nu ilustraţia. Citiţi apoi textul de pe pagina respectivă.

Orientarea – direcţia textului pe pagină. Arătaţi elevului o pagină cu cel puţin două (preferabil trei) 
rînduri de text. Spuneţi-i: “Vom citi această pagină. Arată-mi de unde începem să citim. Arată-mi cum 
vom continua să citim. Arată-mi acum unde continuăm.” Acordaţi un punct dacă elevul indică cuvîntul 
din colţul de stînga sus, apoi îşi duce degetul spre dreapta, apoi se întoarce la stînga cu un rînd mai jos, 
apoi trece degetul spre dreapta şi din nou se întoarce în stînga la începutul rîndului următor. Ulterior, 
citiţi textul de pe pagina respectivă.
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Înţelegerea termenului „cuvînt”. Căutaţi o pagină care are un rînd de text. La început, luaţi cîte un 
cartonaş în fi ecare mînă şi spuneţi: “Iată, pot ţine cartonaşele aşa încît să vezi doar un cuvînt sau două. 
Încearcă şi tu.” Daţi-i elevului cartonaşele. “Arată-mi un cuvînt. Acum arată-mi două cuvinte.” Acordaţi 
un punct, dacă elevul indică în spaţiul dintre cartonaşe un cuvînt şi două cuvinte. Citiţi-i apoi textul de 
pe pagina respectivă.

Înţelegerea termenului „literă”. Luaţi cîte un cartonaş în fi ecare mînă şi spuneţi: “Iată, pot ţine 
cartonaşele astfel încît să vezi doar o literă sau alta. Încearcă şi tu.” Daţi cartonaşele elevului. “Arată-mi 
o literă. Acum arată-mi două litere.” Acordaţi un punct, dacă elevul indică o literă şi apoi două. Citiţi 
ulterior textul de pe pagina respectivă.

Cunoştinţe despre punctuaţie. Găsiţi pe pagină un punct. Întrebaţi: “Ce este acesta? Ce trebuie să 
facem cînd ajungem la el?”. Identifi caţi apoi ghilimele, un semn de întrebare şi un semn de exclamare. 
Indicaţi-le pe rînd şi întrebaţi: “Ce este acesta? Ce ne comunică?”. Acordaţi un punct, dacă elevul identifi că 
corect fi ecare semn. Citiţi apoi textul de pe pagina respectivă.

În cazul în care aplicaţi testul într-o situaţie reală de testare, trebuie să vă notaţi şi observaţiile proprii, 
nu doar scorul pe care îl obţine elevul. Aceste observaţii pot fi  utile pentru a ajusta predarea cititului la 
nevoile specifi ce ale elevului testat.

Creionul a venit la şcoală.



16

L-a adus Ionuţ în ghiozdan.
Aici a descoperit o lume nouă.

“Vai, cîte caiete mă
aşteaptă!”

“Cine mă va
conduce mai bine?”
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Evaluarea conceptului de scris
Fişă de scorare

Elevul:______________________ Clasa:_____________________________

Învăţătorul:___________________ Şcoala: ___________________________

Data:________________________

A. Conceptele despre scris
1. Cunoştinţe despre aranjarea în pagină     _________/1 punct
 Observaţii:

2. Cunoştinţe despre faptul că se citeşte textul, nu ilustraţiile  _________/1 punct
 Observaţii:

3. Orientarea/direcţionarea textului pe pagină   _________/1 punct
 Observaţii:

4. Înţelegerea termenului “cuvînt”      _________/1 punct
 Observaţii:

5. Înţelegerea termenului „literă”      ________/1 punct
 Observaţii:

6. Cunoştinţe despre punctuaţie      _________/1 punct
 Observaţii:

Total pentru concepte despre scris: _______/ 6.   Scor procentual: ________
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Inventarul alfabetic

Inventarul alfabetic (după Morris, 1998) testează felul în care elevii recunosc literele alfabetului, 
atît cele mari, cît şi cele mici. De asemenea, testează producerea literelor, indiferent dacă sînt mari sau 
mici.

1. Cereţi elevului să identifi ce literele alfabetului. Plasaţi un exemplar în faţa elevului şi folosiţi 
versiunea examinatorului pentru a înregistra răspunsurile. Indicaţi fi ecare literă şi cereţi elevului 
s-o numească. Înregistraţi răspunsurile pe foaia examinatorului. Încercuiţi literele pe care elevul 
nu le poate identifi ca şi scrieţi ce spune atunci cînd nu reuşeşte să identifi ce corect o literă. Testaţi 
atît identifi carea literelor mici, cît şi a celor mari.

2. Cereţi elevului să scrie literele pe măsură ce le numiţi. Enumeraţi literele alfabetului şi cereţi 
elevului să le scrie în ordinea în care le spuneţi, lîngă literele de pe foaia de răspuns. (În acest 
stadiu, asiguraţi-vă că elevul nu are un exemplar al inventarului alfabetic în faţa sa.) Acceptaţi 
literele scrise corect, fi e că sînt majuscule sau minuscule.

Î R M P G F A Z S T N B I W Ş Î
______________________________________________________________________________

Q O Ă K X C U L V J D Y E H Ţ
______________________________________________________________________________

î r m p g f a z s t n b i w ş î
______________________________________________________________________________

q o ă k x c u l v j d y e h ţ
______________________________________________________________________________

Inventarul alfabetic
Fişa elevului

Î R M P G F A Z S T N B I W Ş Î

Q O Ă K X C U L V J D Y E H Ţ

î r m p g f a z s t n b i w ş î

q o ă k x c u l v j d y e h ţ

Notă: Aici şi în continuare mascotele indică fi şa/textul pentru copil.
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Conceptul de cuvînt

Conceptul de cuvînt (Morris, 1998) este un mijloc prin care elevii identifi că corespondenţa dintre 
vorbire şi scris. Respectivul concept vizează cunoaşterea faptului că limba include unităţi de cuvinte şi 
că acele unităţi sînt reprezentate în scris prin grupuri de litere despărţite de spaţii. Cunoscînd conceptul 
de cuvînt, elevul poate urmări cuvintele pe măsură ce se rostesc.

Începeţi prin a cere elevului să memoreze o poezioară, spre exemplu Trezorel civilizat, pe care aţi 
inclus-o în instrumentul de evaluare. Elevul va trebui să înveţe poezia la auz, fără să vadă versiunea 
scrisă. Cînd elevul poate reproduce cuvintele din memorie, arătaţi-i poezia pe foaie şi explicaţi-i că aceste 
cuvinte scrise reprezintă poezia pe care tocmai a recitat-o.

Citiţi acum poezia într-un ritm normal, rar, indicînd cu degetul fi ecare cuvînt, pe măsură ce îl citiţi. 
Explicaţi-i elevului că doriţi să citească poezia aşa cum aţi procedat şi dumneavoastră, rînd cu rînd.

Cereţi elevului să reproducă sau să citească primul rînd, arătînd fi ecare cuvînt pe măsură ce îl rosteşte. 
Treceţi scorul pe Fişa de evaluare. Treceţi scorul „1” sub Recunoaşterea cuvintelor “pronunţare-indi-
care”, dacă elevul arată fi ecare cuvînt în rînd corect, şi scorul „0”, dacă greşeşte vreun cuvînt în rîndul 
respectiv. După aceea, cereţi-i să indice primul cuvînt subliniat din rîndul întîi. Treceţi scorul “1” sub 
Recunoaşterea cuvîntelor scrise , dacă elevul indică corect cuvîntul, respectiv scorul “0”, dacă nu reuşeşte. 
Cereţi-i apoi să indice al doilea cuvînt subliniat din primul rînd. Treceţi scorul “1”, dacă arată corect 
cuvîntul, şi “0”, dacă nu reuşeşte.

Treceţi la rîndul al doilea şi repetaţi procesul: testaţi la început indicarea prin voce şi apoi identifi carea 
cuvîntului. Acordaţi “1” punct, dacă elevul indică fi ecare cuvînt pe măsură ce îl pronunţă, şi respectiv “0”, 
dacă face greşeli. Cereţi-i apoi să indice primul cuvînt subliniat, iar apoi al doilea ş.a.m.d. Acordaţi cîte 
un punct pentru fi ecare cuvînt indicat corect şi “0” pentru fi ecare greşeală. Repetaţi aceleaşi instrucţiuni 
pentru rîndurile trei şi patru, cinci şi şase.
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Evaluarea conceptului de cuvînt
Fişă de evaluare

Elevul:______________________  Clasa: ____________________________
Învăţătorul:___________________  Şcoala: ___________________________
Data:________________________

Recunoaşterea cuvintelor „pronunţate-indicate”   Recunoaşterea cuvintelor scrise

TREZOREL CIVILIZAT _______________________ _____________________

Trezorel păzea ograda _______________________ _____________________

Şi o mătura cu coada. _______________________ _____________________

La oraş mutat, Trezor  _______________________ _____________________

Şi-a luat... aspirator.  _______________________ _____________________

De la sat azi vin să-l vadă _______________________ _____________________

Cîinii cu colaci în coadă. _______________________ _____________________
          Ion Hadârcă

Recunoaşterea cuvintelor la auz/pronunţate-indicate  _____________(din 4)
Recunoaşterea cuvintelor la vedere/scrise   _____________(din 8)
Total punctaj la noţiunea de cuvînt    ____________(din 12)

Evaluarea conceptului de cuvînt
Fişa elevului

TREZOREL CIVILIZAT

Trezorel păzea ograda
Şi o mătura cu coada.

La oraş mutat, Trezor
Şi-a luat... aspirator.

De la sat azi vin să-l vadă
Cîinii cu colaci în coadă.
   Ion Hadârcă
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Segmentarea fonemică

Cuvintele pronunţate sînt constituite din silabe şi sunete. Sunetele sînt cele mai mici unităţi pronunţate. 
În cuvîntul „sat” sunetele corespund literelor S, A şi T. Faptul că ne dăm seama de sunete nu este acelaşi 
lucru cu discriminarea auditivă. Chiar şi copiii mici pot face diferenţa dintre „pat” şi „sat”, dar mulţi 
elevi nu ştiu că fi ecare din aceste cuvinte conţine trei sunete. Cunoaşterea sunetelor pregăteşte copiii 
să exploreze legătura dintre litere şi sunete în cuvinte. Puteţi testa dacă un elev recunoaşte sunetele sau 
dacă are abilitatea de a segmenta cuvintele în sunetele constituente, folosind un test de segmentare a 
sunetelor.

Începeţi prin a prezenta activitatea: „Astăzi vom juca un joc de cuvinte. Eu voi pronunţa un cuvînt pe 
care te rog să îl desfaci în părţi. Îmi vei spune fi ecare sunet din acel cuvînt în ordinea în care urmează. De 
exemplu, dacă eu spun: „pat”, tu va trebui să spui /p/, /a/, /t/. Să încercăm cîteva cuvinte împreună.”.

Pentru runda de exersare, pronunţaţi următoarele cuvinte, pe rînd: soare, du, sac. Cereţi elevului să 
repete fi ecare cuvînt, pronunţînd fi ecare sunet aşa cum aţi procedat şi dumneavoastră cînd aţi pronunţat 
/p/, /a/, /t/. Dacă nu segmentează corect un cuvînt, spuneţi-i: “Ascultă cum pronunţ eu, urmăreşte mişcările 
gurii.” Segmentaţi cuvîntul corect şi cereţi elevului să repete segmentarea.

Treceţi acum la testare. Pronunţaţi rar fi ecare cuvînt şi cereţi elevului să repete cuvîntul, rostind fi ecare 
sunet separat. Pe Fişa de evaluare, încercuiţi cuvintele pe care elevul le segmentează corect. Răspunsurile 
incorecte pot fi  înregistrate în spaţiul gol după fi ecare cuvînt. Dacă elevul nu segmentează corect nici 
unul din primele zece cuvinte, opriţi testarea.

Scorul elevului este dat de numărul cuvintelor corect segmentate. Nu există răspuns parţial corect. 
Pentru un răspuns de tipul /p/, 
/at/ în loc de /p/, /a/, /t/, răspunsul 
poate fi  înregistrat în spaţiul liber 
de după cuvînt, dar segmentarea 
este considerată incorectă la scor. 
Răspunsurile corecte sînt doar 
acelea în care elevul articulează 
fi ecare sunet în cuvîntul dat.

Aşteptaţi-vă la o gamă variată 
de scoruri la acest test, atunci cînd 
lucraţi cu copii mici. Elevii care 
obţin scoruri mari sînt consideraţi 
a fi  conştienţi de structura sonoră 
a cuvintelor. Elevii care reuşesc 
să segmenteze doar cîteva cuvinte 
sau nici unul nu au nivelul adecvat 
de recunoaştere a sunetelor. Fără 
ajutor special, fără intervenţie, ele-
vii cu scoruri foarte scăzute vor 
avea, probabil, difi cultăţi la citit 
şi scris.
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Segmentarea fonemică
Fişă de evaluare

Elevul:______________________  Clasa: ____________________________

Învăţătorul:___________________  Şcoala: ___________________________

Data:________________________

1. om (2)  ___________
2. este (4)  ___________
3. oi (2)  ___________
4. mama (4) ___________
5. apa (3)  ___________
6. sac (3)  ___________
7. aşa (3)  ___________
8. măr (3)  ___________
9. cap (3)  ___________
10. sare (4)  ___________

11. unu (3)  _____________
12. ei (2)  _____________
13. ou (2)  _____________
14. bun (3)  _____________
15. luni (3)  _____________
16. lung (4) _____________
17. fug (3)  _____________
18. nas (3)  _____________
19. alb (3)  _____________
20. lat (3)  _____________

Scorul (numărul de cuvinte segmentate corect) _________/20 Procentajul _______

Segmentarea fonemică
Fişa elevului

1. Om

2. Este

3. Oi

4. Mama

5. Apa

6. Sac

7. Aşa

8. Măr

9. Cap

10. Sare

11. Unu

12. Ei

13. Ou

14. Bun

15. Luni

16. Lung

17. Fug

18. Nas

19. Alb

20. Lat
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Recunoaşterea cuvintelor

Cititorii emergenţi deseori recunosc cîteva cuvinte chiar înainte de a avea parte de predarea formală 
a deprinderilor de citit şi scris. Cîteva cuvinte au frecvenţă ridicată, copiii văzîndu-le de numeroase ori 
(acestea se numesc şi „cuvinte recunoscute instantaneu” [sight words]). Alte cuvinte, cum ar fi  „sat”, „pat” 
şi „sac”, sînt uşor de decodifi cat, deoarece au o compoziţie simplă. Următoarea evaluare a identifi cării 
cuvintelor (după Morris, 1998) testează atît cuvintele cu frecvenţă ridicată, cît şi cuvintele uşor de de-
codifi cat.

Înainte de a începe testul, asiguraţi-vă că aveţi o Fişă de evaluare şi o versiune pentru elev. Arătaţi-i 
cuvintele din listă şi cereţi-i să le identifi ce. Marcaţi răspunsurile pe Fişa de evaluare. Acordaţi cîte un 
punct pentru fi ecare cuvînt identifi cat corect.

Recunoaşterea cuvintelor
Fişă de evaluare

Elevul: ______________________  Clasa: _____________________________

Învăţătorul: ___________________  Şcoala: ____________________________

Data:_________________________

Cuvinte decodabile Cuvinte de maximă frecvenţă

Apă Şi

Mama Bun

Bar Tu

Sare Eu

Casă Unu

Strada Vine

Poşta Este

Pîine Spune

Piaţă Joc

Şcoală Uite

Total_____________/10 Total______________/10
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Recunoaşterea cuvintelor
Fişa elevului

Cuvinte decodabile Cuvinte de maximă frecvenţă

Apă Şi

Mama Bun

Bar Tu

Sare Eu

Casă Unu

Strada Vine

Poşta Este

Pîine Spune

Piaţă Joc

Şcoală Uite

Total_____________/10 Total______________/10
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Evaluarea literaţiei emergente
Fişă generală de scorare

Elevul: ______________________  Clasa: _____________________________
Învăţătorul: ___________________  Şcoala: ____________________________
Data: ________________________

A. Conceptele de scris
1. Cunoştinţe despre aranjarea în pagină     _________/1 punct
2. Cunoştinţe despre faptul că se citeşte textul şi nu ilustraţia   _________/1 punct
3. Orientare direcţională a textului pe pagină    _________/1 punct
4. Înţelegerea termenului “cuvînt”      _________/1 punct
5. Înţelegerea termenului “literă”      _________/1 punct
6. Cunoştinţe despre punctuaţie     _________/1 punct
Observaţii:
Total pentru concepte de scris: __________/ 6   Scor procentual: ________
======================================================================
B. Cunoaşterea alfabetului
_______ recunoaşterea literelor mari
_______ recunoaşterea literelor mici
_______ producere (scriere la auz)
Observaţii:
Total pentru cunoaşterea alfabetului: _______/ 78    Scor procentual: ________
======================================================================
C. Conceptul de cuvînt
Pronunţare-indicare:       _________ (din 4)
Identifi care cuvînt:      _________ (din 8)
Observaţii:
Total pentru conceptul de cuvînt: __________ / 12  Scor procentual: ________
===============================================
D. Segmentarea fonemică
Observaţii:
Total pentru segmentare  ________________/22  Scor procentual: ________
======================================================================
E. Identifi care cuvinte
Cuvinte recunoscute instantaneu    __________/10
Cuvinte care pot fi  decodifi cate uşor    __________/10
Observaţii:
Total pentru identifi care cuvinte ___________/20  Scor procentual: ________
======================================================================
Total 
Scor literaţie emergentă: _________________/138
Scor procentual: ___________________________
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Inventarul informal de citire

Inventarul informal de citire este folosit în două scopuri principale:

1)  alocarea de materiale şi sarcini diferite de învăţare în conformitate cu nivelul de citire al elevu-
lui;

2)  identifi carea aspectelor ce trebuie luate în calcul la dezvoltarea deprinderilor de lectură.

Atunci cînd plasăm elevii în diferite situaţii şi activităţi de învăţare, vorbim de trei niveluri de citire: 
nivelul independent, nivelul de instruire şi nivelul de frustrare.

Nivelul independent. Dacă elevul trebuie să citească un text singur, fără sprijinul învăţătorului sau al 
unor cititori mai avansaţi, atunci materialul de citit trebuie să se încadreze în nivelul deprinderii de citire 
independentă a acestuia. În textul propus pentru evaluare, adecvat vîrstei şi nivelului său, elevul nu ar 
trebui să întîlnească mai mult de trei sau patru cuvinte necunoscute din o sută şi ar trebui să-l înţeleagă 
aproape în întregime.

În nivelul de citire independentă putem include cărţile pe care elevii respectivi le aleg pentru a le 
citi de plăcere. Acestea pot fi  manuale utilizate de elevi pentru a-şi efectua temele de casă. Indiferent 
de clasa în care studiază elevul, în cazul cînd cărţile depăşesc nivelul său de lectură independentă, 
acesta  ar trebui să primească o carte mai simplă sau ar trebui să i se ofere sprijin pentru citirea 
textului.

Nivelul de instruire. În clasă, deseori se lucrează cu materiale mai difi cile, astfel încît elevii să înveţe 
benefi ciind de sprijinul învăţătorului. Materialele utilizate în aceste scopuri trebuie să fi e adecvate nive-
lului de instruire al elevului din punctul de vedere al deprinderii de citire. Materialele vor conţine circa 
un cuvînt necunoscut din zece, precum şi un limbaj şi concepte mai greu de înţeles, cel puţin nu din 
prima încercare. În acest caz, intenţia este ca exersarea ghidată să ajute elevul să cunoască cuvinte noi 
şi să înveţe să înţeleagă limbajul şi conceptele mai grele. Nivelul de instruire al unui anumit elev poate 
fi  peste sau sub nivelul clasei în care studiază. 

Deoarece se recomandă să se lucreze cu materiale moderat difi cile atunci cînd îi învăţăm pe elevi să 
citească, este foarte important să identifi căm nivelul de instruire al elevului.

Nivelul de frustrare. Dacă materialul este foarte difi cil –  conţine mai mult de un cuvînt necunoscut 
din zece, iar limbajul şi conceptele împiedică serios comprehensiunea textului –, se consideră a fi  scris 
la nivelul de frustrare al elevului. Nivelul de frustrare nu este, de fapt, un nivel de lectură, deoarece ele-
vii nu pot exersa cu succes cititul la acest nivel. Mai degrabă, acesta se foloseşte pentru a defi ni limita 
inferioară a nivelului de instruire al unui anumit elev. 

După cum sugerează numele, textul încadrat în nivelul de frustrare este atît de difi cil încît provocarea 
reprezentată de parcurgerea lui devine o povară şi este supărătoare. Elevii pot progresa mai rapid în 
dezvoltarea deprinderilor de citit şi scris în cazul cînd li se propun texte la nivelul lor de instruire, chiar 
dacă aceste texte sînt mai uşoare decît cele de la nivelul de frustrare.
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Tabelul de mai jos sintetizează caracteristicile principale ale celor trei niveluri de citire:

Nivelul independent Nivelul de instruire Nivelul de frustrare

• 3-4 cuvinte necunoscute 
din 100

• Comprehensiune aproape 
totală

• 5-10 cuvinte necunoscute din 100
• Limbajul şi conceptele sînt 

înţelese pe deplin doar cu ajutorul 
învăţătorului şi cu exerciţiu ghidat

• Peste 10 cuvinte necunos-
cute din 100

• Limbajul şi conceptele 
împiedică serios compre-
hensiunea

Pentru a înţelege importanţa celor trei niveluri, e bine să refl ectăm asupra următoarelor întrebări. 
(Gîndiţi-vă la manualul de citire pe care îl folosiţi la clasă şi răspundeţi la întrebările de mai jos, ţinînd 
cont de descrierea celor trei niveluri de lectură):

• Sînt elevi în clasa dvs. care pot citi independent orice text din manual?
• Sînt capabili majoritatea elevilor din clasă să citească cea mai mare parte din textele din manual 

cu ajutorul dvs.?
• Există în clasă elevi care nu pot citi majoritatea textelor din manual nici chiar cu ajutorul dvs.?
• Care sînt nivelurile de citire ale elevilor dvs.?
• În ce măsură răspunde manualul nevoilor elevilor?
Inventarul informal de citire determină nivelurile de citire în mai multe feluri. Nivelurile de citire ale 

elevilor pot fi  identifi cate prin testarea lor cu ajutorul:
• listelor de cuvinte;
• citirii orale a unor pasaje;
• răspunsurilor date de elevi la întrebările de comprehensiune.

Liste de cuvinte. Listele de cuvinte la niveluri gradate ca difi cultate – de la nivelul preşcolar pînă la 
clasa a VI-a – sînt cuprinse în Inventarul informal de citire. Sînt incluse două seturi de cuvinte, pentru a 
permite pretestarea şi posttestarea în acelaşi an şcolar. Listele de cuvinte ne ajută să plasăm elevii la testări 
ulterioare cu Inventarul informal de citire, dar servesc şi în scopuri diagnostice. Nivelul de citire stabilit prin 
recunoaşterea cuvintelor izolate poate fi  determinat cu ajutorul administrării unor liste de cuvinte.

Pasaje de text. Pasajele din texte sînt prezente la fi ecare nivel de difi cultate, de la textele specifi ce 
pentru nivelul de grădiniţă la cele de clasa a VI-a. Pentru a veni în ajutorul pretestării şi posttestării, s-au 
elaborat două seturi de pasaje. Pasajele permit testarea recunoaşterii cuvintelor în context, determinarea 
ratei de citire şi fl uenţă, a comprehensiunii textului ascultat.

Recunoaşterea cuvintelor în context măsoară acurateţea citirii unor liste de cuvinte prezentate într-
un context care are sens. Citirea cuvintelor în context este, în mod normal, mai uşoară decît citirea lor 
izolată. Atunci cînd comparăm recunoaşterea cuvintelor în context cu recunoaşterea cuvintelor izolate, 
rezultatul comparaţiei ne oferă identifi carea gradului în care elevul poate benefi cia de sprijinul contextului 
pentru a recunoaşte cuvintele.

Întrebări de comprehensiune. După citirea pasajului, elevii sînt rugaţi să răspundă la întrebări, 
pentru a li se evalua comprehensiunea. Pentru a determina cu ajutorul acestor întrebări nivelul de citire 
al elevilor, se folosesc anumite criterii.
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Atunci cînd elevii ating nivelul de frustrare, examinatorul poate citi pasajele mai difi cile, după care 
adresează întrebările de comprehensiune. Răspunsurile la acele întrebări vor arăta capacitatea de ascul-
tare (înţelegere la auz) a elevilor. Capacitatea de ascultare oferă indicii ale unui alt nivel de citire: arată 
nivelul textului pe care elevii l-ar putea înţelege, dacă deprinderea de citire ar fi  dezvoltată în măsura în 
care este dezvoltată deprinderea de a urmări textul ascultat.

Gîndiţi-vă ce fac cei pe care îi consideraţi cititori buni. Cu ajutorul Inventarului informal de citire pot 
fi  evaluaţi următorii factori care contribuie la succesul unui copil:

• mărimea vocabularului instantaneu [sight vocabulary], raportat la fi ecare nivel de clasă;
• capacitatea de a decodifi ca cuvinte sau capacitatea fonică a elevului;
• felul în care elevul utilizează contextul pentru a identifi ca cuvinte;
• capacitatea generală de comprehensiune a elevului, raportat la fi ecare nivel de clasă;
• capacitatea elevului de a utiliza diferite aspecte ale comprehensiunii: reproducerea, inferenţele2 

şi vocabularul;
• capacitatea de a înţelege informaţia fără a o citi, capacitatea de ascultare a elevului;
• rata de citire şi fl uenţa.

La măsurarea nivelului de citire al unui elev este recomandabil să folosiţi o combinaţie de indica-
tori – recunoaşterea cuvintelor izolate, recunoaşterea cuvintelor în context, comprehensiunea şi capacitatea 
de ascultare.

Iată cum poate fi  utilizat Inventarul informal de citire pentru scopuri diagnostice:

1. Recunoaşterea cuvintelor. Recunoaşterea cuvintelor nu presupune o singură competenţă, ci mai 
multe. În cea mai simplă interpretare, aceasta constă în deţinerea unui număr de cuvinte în memorie, nu-
mite vocabular instantaneu, pe care cititorul le recunoaşte fără a le citi pe litere. Include, de asemenea, 
abilitatea de a recunoaşte cuvinte care nu sînt încă parte a vocabularului instantaneu, prin decodifi care, 
folosind cunoştinţele de fonetică; altfel spus, urmărirea relaţiilor dintre litere şi sunete într-un cuvînt cu 
scopul de a pronunţa cuvîntul.

Recunoaşterea cuvintelor presupune, de asemenea, utilizarea contextului, adică recurgerea la 
semnifi caţia textului şi la construcţia gramaticală, pentru a îngusta posibilele sensuri şi a recunoaşte mai 
uşor cuvîntul respectiv.

Prezentarea rapidă şi prezentarea necronometrată a cuvintelor. Evaluarea recunoaşterii cuvin-
telor de către elev începe cu lista de cuvinte. Sînt incluse două seturi de liste (pentru pretest şi posttest), 
elaborate la niveluri gradate de difi cultate, de la clasa I pînă la clasa a VI-a. Cuvintele pot fi  prezentate 
în două modalităţi: rapid (fl ash/momentanm) şi necronometrat.

În prezentarea rapidă, învăţătorul acoperă cuvîntul cu două cartonaşe. El ţine cartonaşele unite de-a 
lungul laturii mai lungi deasupra cuvîntului, apoi mişcă un cartonaş (cel de jos) pentru a descoperi parţial 

2 Inferenţă – operaţie logică de derivare a unui enunţ din altul, prin care se admite o judecată în virtutea legăturii 
ei cu alte judecăţi considerate ca adevărate. Florin Marcu, Noul dicţionar de neologisme, EAR, Bucureşti, 
1997, p. 769.
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cuvîntul, ulterior,  după un sfert de secundă, îl acoperă din nou, trăgînd cartonaşul de sus pentru a-l uni  
cu cel de jos.

Prima dată cuvîntul se prezintă elevului rapid. Se înregistrează răspunsurile. Dacă elevul nu identifi că 
corect cuvîntul, examinatorul îndepărtează cartonaşul de deasupra cuvîntului şi îi permite să se uite din 
nou la cuvînt, acordîndu-i atîta timp, de cît are nevoie. Răspunsul elevului se înregistrează în condiţii 
necronometrate.

Atît scorul, cît şi cuvintele citite greşit (aşa cum le-a citit elevul) se înregistrează pentru a fi  analizate 
mai tîrziu. Compararea scorurilor la testarea rapidă şi la testarea necronometrată poate indica volumul  
vocabularului instantaneu al elevului – cîte cuvinte reuşeşte acesta să recunoască imediat – şi capaci-
tatea de decodifi care – cît de bine reuşeşte să utilizeze corespondenţa literă-sunet, pentru a descifra 
cuvintele care nu fac parte din vocabularul său instantaneu.

De asemenea, învăţătorul va înregistra şi analiza greşelile elevului.

Citirea cuvintelor în context. Atunci cînd elevii citesc cu voce tare pasajele de text, examinatorul 
ascultă cu atenţie, marchează erorile, pauzele, cuvintele repetate şi autocorecţiile. Compararea scorului 
la recunoaşterea cuvintelor în context cu scorul înregistrat la recunoaşterea cuvintelor izolate indică 
gradul în care elevul utilizează contextul pentru a îngusta posibilităţile şi a identifi ca în ultimă instanţă 
cuvintele.

2. Comprehensiunea (înţelegerea celor citite) include mai multe competenţe. Este nevoie de 
cunoaşterea cuvintelor, pentru a plasa într-un context noile informaţii obţinute din text; de capacitatea 
de a identifi ca ideile principale şi de a le stoca în memorie; de capacitatea de a face inferenţe/deducţii, 
pentru a construi sensuri acolo unde ideile nu sînt explicite. De asemenea, elevii au nevoie de un anumit 
vocabular, adică trebuie să cunoască sensul cuvintelor.

Întrebări care evaluează cunoştinţele existente. Înainte de a citi pasajul, elevul poate fi  rugat să 
răspundă la un set de întrebări opţionale despre subiectul pasajului, pentru a se observa ce cunoştinţe an-
terioare despre subiect are el. În instrumentul de evaluare sînt incluse întrebări care să testeze cunoştinţele 
anterioare despre conţinutul pasajului. Utilizarea acestora este opţională şi, pentru economie de timp, 
ele pot fi  omise.

Întrebări care verifică memorarea informaţiilor din text. Unele întrebări cer elevului să-şi 
amintească informaţiile importante din text. Acestea se referă la ideile menţionate explicit, la enunţuri-
cheie, precum şi la detalii care vin în sprijinul construirii sensului textului.

Întrebările de reproducere îi pot cere elevului să îşi amintească o informaţie, folosind cuvintele prin 
care această idee este prezentată în text.

O întrebare de reproducere îi poate solicita elevului să îşi amintească o idee din text, deşi întrebarea 
s-ar putea să nu se refere la o frază sau propoziţie concretă.

Întrebări care solicită formularea de inferenţe (deducţii). Alte întrebări adresate elevului după citirea 
textului solicită operarea unor deducţii, pentru a construi sensul acolo unde ideile nu au fost explicite. 
Formularea de deducţii solicită o gamă largă de activităţi mentale.
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Întrebări care verifi că vocabularul/solicită cunoaşterea vocabularului. Cunoştinţele de vocabular 
constituie o parte importantă a comprehensiunii şi sînt de două tipuri. Un tip este vocabularul stocat în 
memorie. Aceste cunoştinţe acoperă o gamă de specifi cităţi. Poate cineva nu a auzit niciodată cuvîntul 
„avar” sau poate l-a auzit, dar nu-i cunoaşte sensul, sau ştie că se referă la o persoană şi că înseamnă 
o trăsătură negativă, sau poate ştie că este un sinonim al cuvîntului „lacom”, sau poate foloseşte acel 
cuvînt corect.

Un alt tip de cunoştinţe de vocabular este capacitatea de a deduce sensul cuvintelor din context. De 
exemplu, într-un pasaj pentru clasa a IV-a se regăseşte următoarea întrebare: “Ce înseamnă cuvîntul 
„turbulent” din propoziţia Aripile tremură brăzdînd aerul turbulent?” Un elev care nu ştie că acest cuvînt 
înseamnă „vijelios” sau „care se mişcă” poate deduce o parte din sens din context. Turbulent se referă la 
aerul prin care trece un avion şi descrie o condiţie care face ca aripile avionului să tremure.

Nu este întotdeauna clar din răspunsul elevului dacă a ştiut cuvîntul sau l-a dedus din context. Pentru 
a afl a mai multe, examinatorul poate întreba elevul de unde ştie ce înseamnă cuvîntul.

3. Capacitatea de ascultare. Comprehensiunea textului scris poate fi  testată fără ca elevul să citească 
textul. În cazul cititorilor începători, ascultarea unui text este, de obicei, o sarcină mai uşoară decît citirea 
acestuia, deoarece activitatea de recunoaştere a cuvintelor scrise şi de construire a sensurilor este mai 
puţin exersată decît ascultarea şi extragerea sau construirea sensului din textul ascultat. În evaluarea 
citirii, testarea capacităţii de a asculta oferă un indicator al potenţialului elevului de a înţelege textul şi 
serveşte ca model faţă de care se poate măsura performanţa în înţelegerea citirii.

Capacitatea de ascultare se compune din cunoştinţele despre cuvinte ale ascultătorului, cunoştinţele 
de vocabular, abilitatea de a identifi ca şi de a memora ideile principale şi detaliile importante, abilitatea 
de a deduce şi de a urmări structura unei prezentări. Dacă scorul la înţelegerea cititului/comprehensiunea 
textului este semnifi cativ mai mic decît capacitatea de ascultare, se poate deduce că instruirea concentrată 
pe citire poate ajuta elevul să depăşească rămînerea în urmă. Dar dacă cele două performanţe sînt aproxi-
mativ egale, performanţa elevului la citit se va îmbunătăţi pe măsură ce i se dezvoltă nivelul general de 
pregătire şi abilităţile cognitive: vocabularul, cunoaşterea cuvintelor, capacitatea de a deduce etc.

4. Rata de citire şi fl uenţa. Fluenţa este măsura automatizării cititului. Fluenţa se consideră, în 
general, o combinaţie a ritmului şi acurateţei citirii. Intonaţia şi expresivitatea pot fi  considerate şi ele ca 
parte a fl uenţei.

Fluenţa citirii este importantă din mai multe considerente. În primul rînd, sprijină comprehensiunea, 
deoarece elevul care citeşte cuvintele fără a întîmpina difi cultăţi are mai multă energie disponibilă pentru 
a înţelege textul decît cel care încearcă să identifi ce cuvintele (Perfetti, 1985). În acest caz, cititorii ne-
fl uenţi nu vor înţelege la fel de bine ca şi cei fl uenţi.

Pentru scopurile evaluării, rata de citire poate servi ca un indicator general al fl uenţei. Rata citirii, de 
obicei, măsurată în cuvinte citite pe minut, creşte cu vîrsta şi experienţa. Pentru limba engleză, ratele 
medii de citire ale elevilor sînt:
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Rate medii de citire cu înţelegere pentru elevii din clasele II-XII
Echivalentul clasei Cuvinte pe minut
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
12.5 

121
135
149
163
177
191
205
219
233
247
261

Privind limbile la care nu s-a stabilit rata medie de citire cu înţelegere, calcularea acesteia pentru 
o anumită  clasă  se va efectua  numai după ce va fi  testat un număr mare de elevi, adică un eşantion 
relevant.
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Administrarea inventarului informal de citire

Pregătirea pentru testare

În primul rînd, să ne gîndim:
– unde şi cînd trebuie testat un elev;
– ce materiale sînt necesare pentru testare;
– cum veţi pregăti elevul pentru testare.

Identifi caţi un loc liniştit, fără prezenţa unor persoane străine, şi asiguraţi-vă că va fi  disponibil 
pe toată perioada testului. Testarea cu scopul de a determina nivelul de citire al elevului, rata de citire şi 
ariile majore unde excelează şi unde are nevoie să se perfecţioneze poate lua 30-40 de minute. Nivelurile 
de citire ale elevilor mai mari acoperă mai multe clase şi testarea acestora va lua mai mult timp.

Pregătiţi materialele necesare. Înainte de a începe testarea, adunaţi toate materialele de care veţi 
avea nevoie:

1) o copie a broşurii de test pentru elev;
2)  o fotocopie a paginii examinatorului pentru a înregistra răspunsurile elevului;
3)  două cartonaşe (12 cm x 8 cm);
4)  foi şi creioane;
5)  un ceas cu secundar;
6) un reportofon sau casetofon pentru înregistrare (opţional).

Discutaţi cu elevul. Înainte de a începe testarea, explicaţi elevului că vreţi să ştiţi cît de bine citeşte 
şi scrie (evitaţi folosirea cuvîntului „test”). Spuneţi-i că nu va fi  notat. Este important ca elevul să dea tot 
ce are mai bun, deşi vor fi  unele cerinţe la care nu va fi  foarte sigur pe sine.

Aşezaţi-vă lîngă elev. Dacă sînteţi dreptaci, aşezaţi elevul la stînga dvs., cu materialele de înregistrare 
puse în dreapta, astfel încît să nu-l deranjeze. Dacă sînteţi stîngaci, procedaţi invers.

Evaluarea recunoaşterii cuvintelor izolate

Începeţi cu administrarea listelor de cuvinte. Pentru început, folosiţi lista elaborată pentru clasa cu 
un an sub nivelul elevului. Dacă elevul face greşeli, sistaţi administrarea acesteia şi coborîţi cu un nivel. 
Continuaţi să coborîţi la nivelurile inferioare pînă cînd găsiţi o listă de cuvinte la care elevul obţine scorul 
perfect sau aproape perfect. Acest lucru serveşte la identifi carea nivelului independent de recunoaştere 
a cuvintelor. Odată ce aţi identifi cat acest nivel, continuaţi să testaţi nivelurile superioare nivelului, la 
care aţi început testarea.

Arătaţi cuvintele din listă rapid, apoi necronometrat. Punînd fi şa în faţă, folosiţi cele două cartonaşe 
pentru a acoperi şi apoi a descoperi (circa un sfert de secundă) fi ecare cuvînt.
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Sugestii pentru învăţător:
Înainte de a testa un elev, exersaţi „descoperirea” rapidă a cuvintelor pînă reuşiţi să faceţi acest 
lucru perfect. Asiguraţi-vă că greşelile comise de copil nu sînt cauzate de prezentarea inexactă a 
cuvintelor.
Înainte de a arăta primul cuvînt, indicaţi elevului unde va apărea cuvîntul între cele două 
cartonaşe.

Dacă elevul recunoaşte corect cuvîntul în prezentarea rapidă, continuaţi cu cel de-al doilea cuvînt. Nu 
este necesar să marcaţi răspunsurile corecte: cînd veţi stabili scorul fi nal, veţi considera că toate cuvintele 
nemarcate au fost citite corect.

Dacă elevul nu citeşte corect, notaţi ce a citit în spaţiul din dreptul cuvîntului pe Fişa de evaluare.

Îndepărtaţi apoi cartonaşele şi cereţi-i elevului să citească din nou cuvîntul. Dacă de această dată îl 
identifi că corect, bifaţi în dreptul lui în coloana “necronometrat”. Dacă din nou citeşte cuvîntul greşit, 
scrieţi ce a spus în spaţiul din dreptul cuvîntului respectiv, în coloana „necronometrat”.

Arătaţi apoi rapid următorul cuvînt din listă şi procedaţi ca mai sus. Cînd aţi parcurs lista de cuvinte, 
scrieţi numărul de greşeli în spaţiul din partea de jos a fi ecărei Fişe de evaluare.

Continuaţi testarea pînă cînd elevul greşeşte opt cuvinte sau mai multe dintr-o listă. Dacă elevul 
greşeşte şapte cuvinte la rînd, puteţi să vă opriţi.

Sugestii pentru învăţător:
Primiţi răspunsul elevului într-o manieră încurajatoare, dar nu evaluativă. Nu îi spuneţi că a greşit. 
De asemenea, nu-l lăudaţi pentru răspunsurile corecte: sarcinile vor deveni tot mai difi cile. Elevul 
va face greşeli şi, probabil, va observa că aţi încetat să-l mai lăudaţi, ceea ce îl va agita!

Ce informaţii obţinem atunci cînd elevul recunoaşte cuvîntul arătat pe lung (necronometrat), dar nu-l 
recunoaşte la descoperire rapidă? De ce ar fi  relevante aceste informaţii pentru învăţător? Răspunsul este: 
faptul că elevul recunoaşte cuvintele arătate rapid ne indică bogăţia de cuvinte stocate în memoria sa, în 
timp ce cuvintele recunoscute în condiţii necronometrate ne arată ce cuvinte poate decodifi ca elevul sau 
cît de bine reuşeşte să identifi ce corespondenţa dintre litere şi sunete.
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Test
de recunoaştere

a cuvintelor izolate

NIVELUL 1 INIŢIAL PREŞCOLAR

FORMA  A    Flash (momentan)    Necronometrat

Elevii
Cuvintele

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

Alb
Apa
Aşa
Bun
Cîine
Cap
Ei
Este
Fug
Lung
Luni
Mama
Măr
Nas
Oi
Om
Ou
Sac
Sare
Unu
Total erori

0-2 erori = Nivel independent
3-6 erori = Nivel instrucţional
7+ erori = Nivel de frustrare (nesatisfăcător)
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Test
de recunoaştere

a cuvintelor izolate
NIVELUL 1 INIŢIAL PREŞCOLAR

FORMA  B    Flash (momentan)    Necronometrat

Elevii
Cuvintele

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

Ai
Bani
Bat
Casa
Doi
El
Joi
Mac
Mînă
Om
Pîine
Par
Rău
Roz
Scurt
Sînt
Şi
Tata
Val
Vin
Total erori

0-2 erori = Nivel independent
3-6 erori = Nivel instrucţional
7+ erori = Nivel de frustrare (nesatisfăcător)
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Test
de recunoaştere

a cuvintelor izolate

NIVELUL 1 FINAL PRIMAR

FORMA A   Flash (momentan)   Necronometrat
     

Elevii
Cuvintele

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

Bară
Cal
Cîrc
Cos
Cub
Dau
Ecou
Flori
Iute
Leu
Mai
Mic
Opt
Orz
Os
Sat
Tei
Tobă
Vine
Voi
Total erori

0-2 erori = Nivel independent
3-6 erori = Nivel instrucţional
7+ erori = Nivel de frustrare (nesatisfăcător)
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Test
de recunoaştere

a cuvintelor izolate

NIVELUL 1 FINAL PRIMAR

FORMA B   Flash (momentan)   Necronometrat

Elevii
Cuvintele

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

Ac
Cerc
Coc
Cuc
Duce
Iar
Iau
Ieri
Lei
Noi
Oraş
Orez
Pară
Pin
Pui 
Seri
Sobă 
Stilou 
Teu 
Tub 
Total erori

0-2 erori = Nivel independent
3-6 erori = Nivel instrucţional
7+ erori = Nivel de frustrare (nesatisfăcător)
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Test
de recunoaştere

a cuvintelor izolate
NIVELUL 2

FORMA A   Flash (momentan)   Necronometrat

Elevii
Cuvintele

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

Apă
Bal
Bec 
Cioc 
Copt 
Foaie 
Ied 
Joi 
Lemn 
Mici
Pod 
Port 
Rară 
Scaun 
Seara
Sur 
Tablă 
Talpă
Vai 
Vară
Total erori

0-2 erori = Nivel independent
3-6 erori = Nivel instrucţional
7+ erori = Nivel de frustrare (nesatisfăcător)
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Test
de recunoaştere

a cuvintelor izolate
NIVELUL 2

FORMA B   Flash (momentan)   Necronometrat

Elevii
Cuvintele

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

Am
Aţă
Cale
Ceas
Daruri
Deget
Doi 
Iau 
Joacă 
Mal 
Miez 
Nici 
Oaie 
Ploaie 
Pom 
Poştă 
Semn 
Şede 
Udă 
Zbor 
Total erori

0-2 erori = Nivel independent
3-6 erori = Nivel instrucţional
7+ erori = Nivel de frustrare (nesatisfăcător)
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Test
de recunoaştere

a cuvintelor izolate
NIVELUL 3

FORMA A   Flash (momentan)    Necronometrat

Elevii
Cuvintele

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

Bun
Pace
Brad
Vrei
Gînd
Ceară
Cerb
Prună
Ecran
Zahăr
Ghem
Fixă
Ochit
Rază
Tablou
Paie
Şir
Covor
Iarbă
Crai
Total erori

0-2 erori = Nivel independent
3-6 erori = Nivel instrucţional
7+ erori = Nivel de frustrare (nesatisfăcător)
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Test
de recunoaştere

a cuvintelor izolate
NIVELUL 3

FORMA B    Flash (momentan)   Necronometrat

Elevii
Cuvintele

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

Cer
Ţară
Bloc
Trei
Blînd
Seară
Corb
Prima
Sport
Ciorbă
Chem
Box
Pachet
 Pază
Pateu
Taie
Paşi
Costum
Ierbar
Grai
Total erori

0-2 erori = Nivel independent
3-6 erori = Nivel instrucţional
7+ erori = Nivel de frustrare (nesatisfăcător)
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Test
de recunoaştere

a cuvintelor izolate
NIVELUL 4

FORMA A    Flash (momentan)    Necronometrat

Elevii
Cuvintele

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

Viţel
Avion
Gherghina
Carte
Cimbru
Pereche
Lege
Autobuz
Melodie
Arici
Rucsac
Luxos
Aşază
Magiun
Succes
Măi-Măi
Măceş
Pieton
Radieră
Portocală
Total erori

0-2 erori = Nivel independent
3-6 erori = Nivel instrucţional
7+ erori = Nivel de frustrare (nesatisfăcător)
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Test
de recunoaştere

a cuvintelor izolate
NIVELUL 4

FORMA B    Flash (momentan)   Necronometrat

Elevii
Cuvintele

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

Pisic
Maşină
Chemat
Manual
Cimpoi
Ureche
Şterge
Camion
Armonie
Pitici
Ticsit
Expert
Greşeală
Magie
Acces
Ha-ha
Cerceluş
Liliac
Ghiozdan
Mandarină
Total erori

0-2 erori = Nivel independent
3-6 erori = Nivel instrucţional
7+ erori = Nivel de frustrare (nesatisfăcător)
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Test
de recunoaştere

a cuvintelor izolate
NIVELUL 5

FORMA A    Flash (momentan)    Necronometrat

Elevii
Cuvintele

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

Rodie
Ţelină
Iasomie
Romaniţă
Mălăieţ
Creier
Ceaşcă
Bulion
Pepinieră
Rochie
Mătase
Astăzi
Deunăzi
Repejor
Cotcodac
Taxator
Chiuvetă
Ghemotoc
Zmeuriu
Picior
Total erori

0-2 erori = Nivel independent
3-6 erori = Nivel instrucţional
7+ erori = Nivel de frustrare (nesatisfăcător)
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Test
de recunoaştere

a cuvintelor izolate
NIVELUL 5

FORMA B    Flash (momentan)    Necronometrat

Elevii
Cuvintele

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

Zodiac
Zmeură
Greieraş
Muşeţel
Maestru
Văpaie
Ninsoare
Mătase
Săpunieră
Aşchie
Miraculos
Mîine
Poimîine
Lenjerie
Cucurigu
Exerciţiu
 Ardezie
 Ungheraş
Urechiuşă
Dulăpior 
Total erori

0-2 erori = Nivel independent
3-6 erori = Nivel instrucţional
7+ erori = Nivel de frustrare (nesatisfăcător)
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Test
de recunoaştere

a cuvintelor izolate
NIVELUL 6

FORMA A    Flash (momentan)   Necronometrat

Elevii
Cuvintele

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

Împărat
Păianjen
Elefant
Poveste
Dictare
Cenuşiu
Toamna
Inginer
Douăzeci
Casetofon
Aragaz
Prietenie
Adidaşi
Pantaloni
Grădiniţă
Părinţi
Poet
Odinioară
Renumit
Valvîrtej
Total erori

0-2 erori = Nivel independent
3-6 erori = Nivel instrucţional
7+ erori = Nivel de frustrare (nesatisfăcător)
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Test
de recunoaştere

a cuvintelor izolate
NIVELUL 6

FORMA B     Flash (momentan)    Necronometrat

Elevii
Cuvintele

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

Regină
Sprijinit
Girafă
Concert
Povestire
Vioriu
Primăvara
Contabil
Şaizeci
Televizor
Frigider
Călătorie
Tenişi
Paltoane
Farmacie
Bunici
Poezie 
Totdeauna
Celebru
Roz-alb
Total erori

0-2 erori = Nivel independent
3-6 erori = Nivel instrucţional
7+ erori = Nivel de frustrare (nesatisfăcător)
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Administrarea pasajelor de citit

 Căutaţi pagina cu textul care corespunde nivelului independent de citire al elevului conform 
scorului obţinut la recunoaşterea cuvintelor (adică, nivelul la care elevul nu a făcut mai mult de două 
greşeli la arătatea rapidă a cuvintelor).

Identifi caţi Fişa de evaluare care corespunde textului. Elevul va citi textul cu voce tare şi va răspunde 
la întrebări pe baza textului.

Dacă doriţi să adresaţi întrebări care să verifi ce cunoştinţele anterioare, faceţi acest lucru acum. 
Adresaţi întrebări suplimentare după nevoie. Decideţi dacă elevul are cunoştinţe substanţiale, moderate 
sau minimale la subiectul discutat. Dacă doriţi să puneţi întrebări de verifi care a cunoştinţelor existente, 
treceţi peste enunţurile introductive. Întrebările care verifi că cunoştinţele anterioare sînt folosite cu scopuri 
diagnostice, dar nu se iau în calcul atunci cînd se stabileşte rata de citire a elevului.

Dacă decideţi să nu folosiţi întrebări de verifi care a cunoştinţelor existente despre subiect, citiţi 
introducerea la pasaj. Enunţul introductiv are scopul de a pregăti elevul pentru a citi sau a asculta 
pasajul care urmează.

Cereţi elevului să citească textul cu voce tare. Folosiţi un ceas cu secundar pentru a marca timpul cînd 
elevul începe să citească. Înregistraţi timpul cînd termină de citit. Pe măsură ce elevul citeşte pasajul, 
marcaţi greşelile comise pe Fişa de evaluare, aşa cum se va explica mai jos.

Marcarea greşelilor la citirea cu voce tare

În timp ce elevul citeşte cu voce tare, urmăriţi textul pe exemplarul dvs. şi marcaţi toate diferenţele 
între ceea ce spune el şi textul scris. Acest mod de marcare este cunoscut sub denumirea de „înregistrare 
rapidă” [making a running record]. Greşelile sînt importante şi se vor lua în calcul la determinarea gradu-
lui de acurateţe a citirii cu voce tare şi vor fi  analizate pentru a identifi ca strategiile pe care le foloseşte 
copilul în timpul citirii cu voce tare. Greşelile la citirea cu voce tare se marchează astfel:

• Substituire: Cititorul substituie cuvîntul din text cu altul. Scrieţi cuvîntul pe care elevul îl citeşte 
în loc de cuvîntul real. De exemplu: „Avem miere.” (Copilul a spus mere, scrieţi mere deasupra 
cuvîntului “miere”).

• Inserţie: Cititorul inserează un cuvînt care nu apare în text. Folosiţi semnul ^ [caret] pentru a 
marca locul unde a inserat cuvîntul şi scrieţi cuvîntul deasupra textului. De exemplu: „Merele s-au 
stricat.” (caret înainte de „s-au”, roşii scris deasupra).

• Omisiune: Cititorul omite un cuvînt sau o expresie. Încercuiţi cuvîntul sau expresia omisă. De 
exemplu: „Nu a fost o idee foarte bună.” (foarte va fi  încercuit).

• Cuvinte citite de către examinator. După ce i-a acordat timp cititorului şi l-a încurajat  să citească 
cuvîntul, examinatorul va spune el cuvîntul. Marcaţi cu paranteze cuvîntul pe care îl citiţi dvs. De 
exemplu: „Nava a traversat Marea Mediterană.” (plasaţi în paranteze [Mediterană]).

• Autocorecţiile efectuate de cititor fără ajutor se marchează cu o bifă şi nu se vor contabiliza ca 
greşeli. Pauzele foarte lungi şi repetarea unor cuvinte sau expresii pot fi  marcate de asemenea, 
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dar nu se vor considera greşeli; pauzele neobişnuit de lungi sînt marcate cu bare sau linii diagonale 
scurte acolo unde apar în text, marcînd cîte o bară pe secundă “/ / / /”, iar repetarea unui cuvînt sau 
a unei părţi din text se va marca prin sublinierea cu linie ondulată.

Număraţi greşelile făcute în timpul citirii cu voce tare şi înregistraţi-le în spaţiul din partea de jos 
a Fişei de evaluare, pentru a determina dacă scorul denotă nivelul de citire independent, de instruire sau 
de frustrare.

Adresaţi elevului întrebările de comprehensiune şi marcaţi răspunsurile. Scrieţi numărul 
răspunsurilor corecte în spaţiul de pe Fişa de evaluare. Calculaţi din nou, dacă scorul denotă nivelul de 
citire independent, de instruire sau de frustrare.

Treceţi la un nivel mai jos dacă este necesar. Înainte de a trece la pasajele de nivel superior, identifi caţi 
textul la care elevul va atinge nivelul de cititor independent atît la recunoaşterea cuvintelor în context, 
cît şi la comprehensiune. Dacă va obţine un scor sub nivelul independent la oricare probă a primului 
pasaj citit, coborîţi cu un nivel sau mai multe şi continuaţi testarea pînă identifi caţi nivelul independent 
la ambele probe (recunoaşterea cuvintelor în context şi comprehensiune).

Testaţi cu pasaje de la niveluri superioare pînă ajungeţi la nivelul de frustrare. Continuaţi să îi 
cereţi elevului să citească pasaje cu voce tare, marcaţi răspunsurile greşite, adresaţi întrebări de compre-
hensiune şi determinaţi scorul. Treceţi scorurile în spaţiul din partea de jos a fi ecărei fi şe. Atunci cînd 
atingeţi nivelul la care elevul va avea un scor ce denotă nivelul de frustrare atît la recunoaşterea cuvintelor 
în context, cît şi la comprehensiune, această parte a testului se va încheia.

Identifi caţi rata de citire a elevului. Este util să calculaţi rata de citire la nivelul de instruire şi la 
nivelul independent, precum şi la nivelul clasei în care se afl ă elevul.

Pentru a calcula rata de citire, înmulţiţi numărul de cuvinte din text cu 60 şi împărţiţi rezultatul la 
numărul de secunde necesare elevului pentru a citi textul. De exemplu, pentru a calcula rata de citire a 
unui elev care citeşte 120 cuvinte în două minute, folosiţi această formulă:

120 cuvinte x 60 = 60 cuvinte pe minut
120 secunde

Testaţi capacitatea de ascultare a elevului. Odată ce elevii au ajuns la nivelul de frustrare atît la 
recunoaşterea cuvintelor în context, cît şi la comprehensiune, cereţi-le să se oprească din citit şi rugaţi-i să 
vă asculte pe dumneavoastră cum citiţi. Explicaţi-le că le veţi citi un pasaj cu voce tare şi mai tîrziu le veţi 
adresa întrebări despre pasajul respectiv.

Citiţi pasajul într-un ritm moderat, cu expresivitate. Cînd aţi terminat de citit, adresaţi elevului întrebări 
de comprehensiune şi marcaţi răspunsurile aşa cum aţi proceda dacă elevul ar citi. Puteţi continua să citiţi 
şi să adresaţi întrebări pînă ajungeţi la nivelul la care răspunsurile scad sub o rată de acurateţe de 70%.

Nivelul la care răspunsurile elevului ating cota de acurateţe de 75% este considerat a fi  nivelul capacităţii 
de ascultare a elevului respectiv.
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Instrucţiuni rapide

• Începeţi prin a testa recunoaşterea cuvintelor izolate, la un nivel cu un an/o clasă mai jos decît 
clasa în care se afl ă elevul.

• Înregistraţi ambele scoruri, dar luaţi în calcul lectura instantaneu, pentru a decide nivelul de 
citire.

• Dacă e nevoie, coborîţi nivelul pînă ajungeţi la nivelul independent (0-2 greşeli la cuvintele 
prezentate instantaneu).

• Înaintaţi pînă cînd ajungeţi la nivelul de frustrare (mai mult de 7 greşeli la lectura instantanee).
• Treceţi la pasajele de lecturat.
• Începeţi de la nivelul care corespunde nivelului independent de citire al elevului, identifi cat la 

testul de recunoaştere a cuvintelor.
• Coborîţi nivelul, dacă este necesar, pentru a ajunge la cel independent atît la testul de recunoaştere 

a cuvintelor, cît şi la comprehesiune.
• Citiţi enunţul introductiv.
• Înregistraţi timpul cînd elevul începe să citească.
• Marcaţi greşelile de citire ale elevului.
• Înregistraţi timpul cînd elevul a terminat de citit.
• Adresaţi întrebările de comprehensiune şi înregistraţi scorul la răspunsuri.
• Treceţi scorurile de citire şi de comprehensiune în partea de jos a fi ecărei fi şe de răspuns.
• Continuaţi administrarea pasajelor pînă cînd ajungeţi la nivelul de frustrare atît la recunoaşterea 

cuvintelor în context, cît şi la comprehensiune.
• Testaţi capacitatea de ascultare: citiţi cu voce tare textul de la nivelul de frustrare, adresaţi întrebări 

şi înregistraţi scorul.

Continuaţi pînă cînd identifi caţi pasajul la care scorul de la comprehesiune este apropiat de 75% 
(4 -5 întrebări cu răspunsuri corecte).
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Texte pentru nivelul preşcolar

Fişă de evaluare

Intervenţia învăţătorului: „Titlul acestui text este „Ce este galben?”. Aici se povesteşte despre 
cuvintele de culoare galbenă. Să ne plimbăm puţin printre imaginile textului”. Ajutaţi elevul să numere 
obiectele din fi ecare rînd. Întoarceţi-vă la început şi spuneţi: “Poftim, citeşte-mi textul. Arată fi ecare 
cuvînt pe care-l citeşti.”

CE ESTE GALBEN?    Nr. de greşeli pe rînd

Creioanele sînt galbene.   __________________
Florile sînt galbene.    __________________
Puişorii sînt galbeni.    __________________
Bananele sînt galbene.   __________________
Soarele este galben.    __________________

Timp _______________________   Total greşeli________________/ 15

GHID DE SCORARE A LECTURII ORALE
(Încercuiţi rubrica ce corespunde scorului elevului)

Lectura orală
Corectitudinea

Nivel independent 0 erori
Nivel instrucţional (mediu) 3-5 greşeli
Nivel de frustrare 6 sau mai multe greşeli

CE ESTE GALBEN? 

Creioanele sînt galbene.

Florile sînt galbene.

Puişorii sînt galbeni. 

Bananele sînt galbene.  

Soarele este galben.
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Fişă de evaluare

Intervenţia învăţătorului: „Titlul acestui text este „Copilaşii animalelor”. În el se povesteşte despre 
puii de animale. Să ne plimbăm puţin printre imaginile textului”. Ajutaţi elevul să numere obiectele din 
fi ecare rînd. Întoarceţi-vă la început şi spuneţi: “Poftim, citeşte-mi textul. Arată fi ecare cuvînt pe care-l 
citeşti.”

COPILAŞII ANIMALELOR   Nr. de greşeli pe rînd

Copilaşi-păsări învaţă să zboare.  ___________________________
Copilaşi-şerpi învaţă să se tîrască.   ___________________________
Copilaşi-broaşte ţestoase învaţă să înoate.  ___________________________
Copilaşul-căprioară învaţă să se ascundă.  ___________________________
Copilaşul-maimuţă învaţă să se legene. ___________________________
Copiii broaştelor învaţă să sară.   ____________________________

Timp _______________________  Total greşeli________________/ 15

GHID DE SCORARE A LECTURII ORALE
(Încercuiţi rubrica ce corespunde scorului elevului)

Lectura orală
Corectitudinea

Nivel independent 0 erori
Nivel instrucţional (mediu) 3-5 greşeli
Nivel de frustrare 6 sau mai multe greşeli

COPILAŞII ANIMALELOR 

Copilaşi-păsări învaţă să zboare.

Copilaşi-şerpi învaţă să se tîrască. 

Copilaşi-broaşte ţestoase învaţă să înoate. 

Copilaşul-căprioară învaţă să se ascundă. 

Copilaşul-maimuţă învaţă să se legene.

Copiii broaştelor învaţă să sară. 
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Fişă de evaluare

Intervenţia învăţătorului: „Titlul acestui text este „O zi ploioasă”. Textul ne povesteşte despre cîteva 
lucruri care se întîmplă într-o zi cu ploaie. Să vedem ilustraţiile.” Ajutaţi elevii să redea ce este reprezentat 
în fi ecare imagine. Reveniţi la începutul textului şi spuneţi: „Acum, citeşte-mi textul. Pune degetul sub 
fi ecare cuvînt pe care-l parcurgi.”

O ZI PLOIOASĂ     Nr. de greşeli pe rînd

Soarele strălucea.    _________________
Apoi cerul s-a înnorat.    _________________
Soarele s-a ascuns.    _________________
A venit ploaia.     _________________
Apoi ploaia a stat.    _________________
S-a întors soarele pe cer.   _________________
Curcubeul se vedea pe cer.   _________________

Timp ___________________   Total greşeli__________________ / 26

GHID DE SCORARE A LECTURII ORALE
(Încercuiţi rubrica ce corespunde scorului elevului)

Lectura orală
Corectitudinea

Nivel independent 0 erori
Nivel instrucţional (mediu) 3-5 greşeli
Nivel de frustrare 6 sau mai multe greşeli

O ZI PLOIOASĂ 

Soarele strălucea.
Apoi cerul s-a înnorat.
Soarele s-a ascuns.
A venit ploaia.
Apoi ploaia a stat.
S-a întors soarele pe cer.
Curcubeul se vedea pe cer. 
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Fişă de evaluare

Intervenţia învăţătorului: „Titlul acestui text este „Cum sînt eu?”. În el se spune despre diferite lucruri 
în raport cu un copil”. Ajutaţi elevii să redea ce este reprezentat în fi ecare imagine. Reveniţi la începutul 
textului şi spuneţi: „Acum, citeşte-mi textul. Pune degetul sub fi ecare cuvînt pe care-l parcurgi.”

CUM SÎNT EU? Nr. de greşeli pe rînd

Casa este mare.  ________________________
Cana este mică. ________________________
Vaca este mare. ________________________
Pisica este mică.  ________________________
Eu cum sînt? ________________________
Mare sau mică?  ________________________

Timp______________________  Total greşeli _____________ / 18

GHID DE SCORARE A LECTURII ORALE
(Încercuiţi rubrica ce corespunde scorului elevului)

Lectura orală
Corectitudinea

Nivel independent 0 erori
Nivel instrucţional (mediu) 3-5 greşeli
Nivel de frustrare 6 sau mai multe greşeli

CUM SÎNT EU?

Casa este mare. 

Cana este mică.

Vaca este mare.

Pisica este mică. 

Eu cum sînt?

Mare sau mică? 
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Fişă de evaluare

Intervenţia învăţătorului: „Titlul acestui text este „Ana”. Textul ne povesteşte despre o fetiţă care 
toată ziua îşi găseşte de lucru”. Ajutaţi elevii să redea ce este reprezentat în fi ecare imagine. Reveniţi 
la începutul textului şi spuneţi: „Acum, citeşte-mi textul. Pune degetul sub fi ecare cuvînt pe care-l par-
curgi.”

ANA  Nr. de greşeli pe rînd

Ana face patul. ______________________
Ana pune masa. ______________________
Ana cîntă un cîntec.  ______________________
Ana rîde tare.  ______________________
Ana bate din palme.  ______________________
“Bravo, Ana!”  ______________________

Timp _____________________ Total greşeli  ___________ / 19

GHID DE SCORARE A LECTURII ORALE
(Încercuiţi rubrica ce corespunde scorului elevului)

Lectura orală
Corectitudinea

Nivel independent 0 erori
Nivel instrucţional (mediu) 3-5 greşeli
Nivel de frustrare 6 sau mai multe greşeli

ANA

Ana face patul.

Ana pune masa.

Ana cîntă un cîntec.

Ana rîde tare.

Ana bate din palme.

“Bravo, Ana!”
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Fişă de evaluare

Intervenţia învăţătorului: „Vom citi un text despre o bunică. Poţi să-mi povesteşti ceva despre bunica 
ta”. Ajutaţi elevii să redea ce este reprezentat în fi ecare imagine. Reveniţi la începutul textului şi spuneţi: 
„Acum, citeşte-mi textul. Pune degetul sub fi ecare cuvînt pe care-l parcurgi.”

BUNICA  Nr. de greşeli pe rînd

Bunica are o pisică şi doi cai.  _____________________
Bunica are trei oi şi patru pui.  _____________________
Bunica are o casă mare.  _____________________
Bunica mă are pe mine.  _____________________
Bunica e bogată.  _____________________

Timp _____________________  Total greşeli ___________ / 27

GHID DE SCORARE A LECTURII ORALE
(Încercuiţi rubrica ce corespunde scorului elevului)

Lectura orală
Corectitudinea

Nivel independent 0 erori
Nivel instrucţional (mediu) 3-5 greşeli
Nivel de frustrare 6 sau mai multe greşeli

BUNICA 

Bunica are o pisică şi doi cai.

Bunica are trei oi şi patru pui.

Bunica are o casă mare.

Bunica mă are pe mine. 

Bunica e bogată. 
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Fişă de evaluare

Intervenţia învăţătorului: „Textul de mai jos este despre un copil care îngrijeşte un copac. Să-l citm 
şi să vedem ce a făcut anume”. Ajutaţi elevii să redea ce este reprezentat în fi ecare imagine. Reveniţi 
la începutul textului şi spuneţi: „Acum, citeşte-mi textul. Pune degetul sub fi ecare cuvînt pe care-l par-
curgi.”

COPACUL  Nr. de greşeli pe rînd

Am săpat o groapă. _____________________________
Am pus copacul în ea. _____________________________
Am făcut un gard în jurul lui. _____________________________
Am udat copacul zi de zi. _____________________________
Era mic, ca un fi r de iarbă.  _____________________________
Acum e mai mare. _____________________________
Peste un an va fi  cît mine. _____________________________

Timp ________________________ Total greşeli ___________________ / 40

GHID DE SCORARE A LECTURII ORALE
(Încercuiţi rubrica ce corespunde scorului elevului)

Lectura orală
Corectitudinea

Nivel independent 0 erori
Nivel instrucţional (mediu) 3-5 greşeli
Nivel de frustrare 6 sau mai multe greşeli

COPACUL 

Am săpat o groapă.
Am pus copacul în ea.
Am făcut un gard în jurul lui.
Am udat copacul zi de zi.
Era mic, ca un fi r de iarbă.
Acum e mai mare.
Peste un an va fi  cît mine.
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Texte pentru clasele I-VI

Fişă de evaluare
Clasa I
Nivelul 1.1.
Intervenţia învăţătorului: “Acum vei citi un text despre copii de seama ta, cărora le place să se 

joace împreună, duminica”.
Întrebare pretextuală: “De ce copiilor le place să se joace împreună?” (Pentru că aşa le este mai 

interesant; pot practica mai multe jocuri; este mai vesel etc.)

Introducere
– Cunoştinţe anterioare substanţiale
– Cunoştinţe anterioare moderate
– Cunoştinţe anterioare minimale
Notaţi ora la care copilul începe să citească _______________

O ZI DE DUMINICĂ

Duminica este cea mai frumoasă zi din săptămînă. Toţi sîntem acasă. Luăm dejunul împreună. Strîn-
gem masa împreună. Ajutăm la pregătirea prînzului. Iar după-prînz avem timp pentru joacă. Vin vecinii 
noştri Victor şi Tincuţa. Eu şi fratele meu geamăn Alex îi aşteptăm cu nerăbdare. Pregătim jucăriile care 
ne plac mai mult: calea ferată, castelul, maşinile. Păpuşile mele sînt pasageri, iar păpuşile Tincuţei le 
fl utură din mînă. Apoi se schimbă.

Nici nu observăm cînd trece timpul. La plecare, Victor şi Tincuţa ne invită să mergem duminica vi-
itoare la ei. Vom merge neapărat: şi jucăriile lor sînt interesante.

Notaţi ora la care copilul a terminat de citit _______________
Timp _______________

Propoziţii 15
Cuvinte 99
Caractere 529
Indicele de complexitate (caractere pe propoziţie) 35,2

Întrebări:
1. A cîta zi a săptămînii este duminica? (...a şaptea) (vocabular)
2. Cine ajută la pregătirea prînzului? (...toţi) (reproducere)
3. Cine vine să se joace cu aceşti copii? (...vecinii lor) (reproducere)
4. Ce înseamnă castel? (...un palat mare; o casă mare/veche/întărită) (vocabular)
5. De ce copiii nu observă cînd trece timpul? (...pentru că se joacă interesant) (deducţie)
6. De ce copiii merg cu plăcere unii la alţii? (...pentru că sînt prieteni) (deducţie)

Greşeli în lectura cu voce tare____________
Răspunsuri corecte_____________________
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Stabilirea nivelului la care citeşte elevul
GHID DE SCORARE A LECTURII ORALE ŞI A NIVELULUI DE ÎNŢELEGERE

Acurateţea în lectura 
cu voce tare

Înţelegerea textului 
citit 

Capacitatea de ascultare

Nivel independent 3 sau mai puţine greşeli 6 răspunsuri corecte
Nivel de instruire 4-8 greşeli 5 răspunsuri corecte 6-7 răspunsuri corecte
Nivel de frustrare 9 sau mai multe greşeli 4 sau mai puţine 

răspunsuri corecte

Scorarea răspunsurilor, pe tipuri de întrebări

Întrebări de reprodu-
cere

Întrebări de deducţie Întrebări de vocabu-
lar

Numărul de răspunsuri 
corecte ale elevului
Total răspunsuri corecte 
posibile

 2  3  1

O ZI DE DUMINICĂ

Duminica este cea mai frumoasă zi din săptămînă. Toţi sîntem acasă. 
Luăm dejunul împreună. Strîngem masa împreună. Ajutăm la pregătirea 
prînzului. Iar după-prînz avem timp pentru joacă. Vin vecinii noştri Vic-
tor şi Tincuţa. Eu şi fratele meu geamăn Alex îi aşteptăm cu nerăbdare. 
Pregătim jucăriile care ne plac mai mult: calea ferată, castelul, maşinile. 
Păpuşile mele sînt pasageri, iar păpuşile Tincuţei le fl utură din mînă. 
Apoi se schimbă.

Nici nu observăm cînd trece timpul. La plecare, Victor şi Tincuţa ne 
invită să mergem duminica viitoare la ei. Vom merge neapărat: şi jucăriile 
lor sînt interesante.
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Fişă de evaluare

Clasa I
Nivelul 1.2
Intervenţia învăţătorului: “Vom citi un text despre doi colegi de clasă, cărora le place sportul. Deşi 

pasiunile lor sînt diferite, ei rămîn prieteni”.
Întrebare pretextuală: “Cum înţelegi că un alt copil îţi este prieten?” (Îmi place să vorbesc/să mă 

joc cu el/nu ne certăm/ne plac aceleaşi lucruri)
Introducere
– Cunoştinţe anterioare substanţiale
– Cunoştinţe anterioare moderate
– Cunoştinţe anterioare minimale

Notaţi ora la care copilul începe să citească __________

PRIETENII

Ilieş şi Călin sînt colegi de clasă.
În fi ecare dimineaţă ei merg împreună spre şcoală.
Întîi, băieţii îşi povestesc ce au făcut în ajun. Apoi discută despre sport. Ilieş este un fotbalist foarte 

bun. Nu demult a fost ales pentru echipa de juniori. Antrenamentele îi iau mult timp. Totuşi reuşeşte să 
înveţe bine.

Călin frecventează un cerc de şah şi participă la diverse competiţii. Ambii citesc cu mult interes Gazeta 
sporturilor, la care sînt abonaţi. Nu trec cu vederea nici emisiunile televizate cu tematică sportivă. Şi, 
fi indcă sînt prieteni, Ilieş ştie totul despre şah, iar Călin — despre fotbal.

Notaţi ora la care copilul a terminat de citit __________
Timp __________

Propoziţii 13
Cuvinte 99
Caractere 515
Indicele de complexitate (caractere pe propoziţie) 39,6

Întrebări:
1. Cînd este în ajun? (...ziua de ieri) (vocabular)
2. În ce echipă se antrenează Ilieş? (...de fotbal) (reproducere)
3. Ce sporturi practică băieţii? (...şahul şi fotbalul) (reproducere)
4. Ce înseamnă a fi  abonat la un ziar? (...a avea un abonament; a primi un ziar acasă) (vocabular)
5. Ce au în comun cei doi băieţi? (...interesul pentru ceva) (deducţie)
6. De ce ei merg împreună spre şcoală? (...pentru că sînt prieteni/colegi; pentru că le este în drum; 

pentru că au despre ce vorbi) (deducţie)
Greşeli în lectura cu voce tare __________
Răspunsuri corecte ___________________
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Stabilirea nivelului la care citeşte elevul
GHID DE SCORARE A LECTURII ORALE ŞI A NIVELULUI DE ÎNŢELEGERE

Acurateţea în lectura 
cu voce tare

Înţelegerea textului 
citit 

Capacitatea de ascultare

Nivel independent 3 sau mai puţine greşeli 6 răspunsuri corecte
Nivel de instruire 4-8 greşeli 5 răspunsuri corecte 6-7 răspunsuri corecte
Nivel de frustrare 9 sau mai multe greşeli 4 sau mai puţine 

răspunsuri corecte

Scorarea răspunsurilor, pe tipuri de întrebări

Întrebări de reprodu-
cere

Întrebări de deducţie Întrebări de vocabu-
lar

Numărul de răspunsuri 
corecte ale elevului
Total răspunsuri corecte 
posibile

 2  3  1

PRIETENII

Ilieş şi Călin sînt colegi de clasă.
În fi ecare dimineaţă ei merg împreună spre şcoală.
Întîi, băieţii îşi povestesc ce au făcut în ajun. Apoi discută despre sport. 

Ilieş este un fotbalist foarte bun. Nu demult a fost ales pentru echipa 
de juniori. Antrenamentele îi iau mult timp. Totuşi reuşeşte să înveţe 
bine.

Călin frecventează un cerc de şah şi participă la diverse competiţii. 
Ambii citesc cu mult interes Gazeta sporturilor, la care sînt abonaţi. Nu 
trec cu vederea nici emisiunile televizate cu tematică sportivă. Şi, fi indcă 
sînt prieteni, Ilieş ştie totul despre şah, iar Călin – despre fotbal.
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Fişă de evaluare

Clasa a II-a
Nivelul 2.1.
Intervenţia învăţătorului: “Fiecare dintre noi are o zi de naştere. Cei apropiaţi (rudele, prietenii) se 

bucură şi sărbătoresc împreună cu noi. Vom citi un text despre trei fetiţe care se pregătesc pentru ziua de 
naştere a bunicii lor”.

Întrebare pretextuală: “Cum te pregăteşti pentru ziua de naştere a unui membru de familie?” 
(Pregătesc cadouri; ajut la amenajarea casei)

Introducere
– Cunoştinţe anterioare substanţiale
– Cunoştinţe anterioare moderate
– Cunoştinţe anterioare minimale

Notaţi ora la care copilul începe să citească __________

ANIVERSAREA

Astăzi toată casa noastră este în fi erbere. Ne pregătim pentru ziua de naştere a bunicii. Ea împlineşte 
60 de ani. Sîntem 3 nepoţele, dar eu, Adriana, fi ind cea mai mare, răspund pentru toate.

Mai întîi, am pregătit un desen: pe o foaie mare albă am pus în centru poza bunicii. În jurul ei am arătat 
ceea ce face dînsa în fi ecare zi. Terminînd desenul, ne-am întrebat: cînd le reuşeşte pe toate?

Am programat un concert. Sora mea mai mică, Irinuţa, va interpreta un cîntec de felicitare. Apoi eu 
voi recita o poezie, pe care am scris-o cu această ocazie. După aceea verişoara noastră Mădălina va dansa 
aşa cum învaţă la şcoala de balet. Apoi vom cînta, împreună cu cei mari, „Mulţi ani trăiască!”.

Sperăm că se va bucura. Doar că ea, cînd se bucură, plînge...

Notaţi ora la care copilul a terminat de citit __________
Timp __________

Propoziţii 15
Cuvinte 137
Caractere 633
Indicele de complexitate (caractere pe propoziţie) 42,2

Întrebări:
1. Cum se numesc cele 3 verişoare? (...Adriana, Irinuţa, Mădălina) (reproducere)
2. Cine este responsabil de toate? (...Adriana) (reproducere)
3. Ce este o şcoală de balet? (...o şcoală unde se învaţă baletul/dansul clasic) (vocabular)
4. Ce înseamnă ocazie? (...posibilitate) (vocabular)
5. Cum şi-au dat seama fetiţele că bunica lucrează mult? (...desenînd ce face ea toată ziua) 

(deducţie)
6. De ce fetiţele cred că bunica se va bucura? (...i-au pregătit multe surprize /au făcut multe lucruri 

ca să o bucure) (deducţie)
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7. Din ce cauză plînge bunica? (....de bucurie) (deducţie)
Greşeli în lectura cu voce tare __________
Răspunsuri corecte ___________________

Stabilirea nivelului la care citeşte elevul
GHID DE SCORARE A LECTURII ORALE ŞI A NIVELULUI DE ÎNŢELEGERE

Acurateţea în lectura 
cu voce tare

Înţelegerea textului 
citit 

Capacitatea de ascultare

Nivel independent 9 sau mai puţine greşeli 7-8 răspunsuri corecte
Nivel de instruire 10-21 greşeli 6-7 răspunsuri corecte 6-7 răspunsuri corecte
Nivel de frustrare 22 sau mai multe 

greşeli
5 sau mai puţine 
răspunsuri corecte

Scorarea răspunsurilor, pe tipuri de întrebări

Întrebări de reprodu-
cere

Întrebări de deducţie Întrebări de vocabu-
lar

Numărul de răspunsuri 
corecte ale elevului
Total răspunsuri corecte 
posibile

 3  3  2

ANIVERSAREA

Astăzi toată casa noastră este în fi erbere. Ne pregătim pentru ziua de 
naştere a bunicii. Ea împlineşte 60 de ani. Sîntem 3 nepoţele, dar eu, 
Adriana, fi ind cea mai mare, răspund pentru toate.

Mai întîi, am pregătit un desen: pe o foaie mare albă am pus în centru 
poza bunicii. În jurul ei am arătat ceea ce face dînsa în fi ecare zi. Termi-
nînd desenul, ne-am întrebat: cînd le reuşeşte pe toate?

Am programat un concert. Sora mea mai mică Irinuţa va interpreta 
un cîntec de felicitare. Apoi eu voi recita o poezie, pe care am scris-o 
cu această ocazie. După aceea verişoara noastră Mădălina va dansa aşa 
cum învaţă la şcoala de balet. Apoi vom cînta, împreună cu cei mari, 
„Mulţi ani trăiască!”.

Sperăm că se va bucura. Doar că ea, cînd se bucură, plînge...
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Fişă de evaluare

Clasa a II-a
Nivelul 2.2.
Intervenţia învăţătorului: “Prisaca este locul unde trăiesc, în căsuţele lor, albinele. Vom citi un text 

în care se povesteşte despre o fetiţă care merge pentru prima dată la prisacă împreună cu tatăl ei, ca să 
vadă cum se adună mierea”.

Întrebare pretextuală: “De ce oamenii îngrijesc de albine?(Pentru că acestea fac miere, iar oamenii 
o folosesc)”.

Introducere
– Cunoştinţe anterioare substanţiale
– Cunoştinţe anterioare moderate
– Cunoştinţe anterioare minimale
Notaţi ora la care copilul începe să citească __________

VIZITĂ LA PRISACĂ
– Tată, mă iei cu tine la pădure?
– Vrei foarte mult?
– Da, îmi doresc să merg la prisacă.
– Bine, numai să fi i curajoasă: uneori albinele sînt agresive, te atacă pe neaşteptate.
– Ştiu, dar voi sta cu mască, voi fi  atentă.
Tata a luat-o cu el pe Cristina. Fetiţa nu mai putea de bucurie. A descoperit cum trăiesc albinele, a 

văzut cum este un fagure încărcat cu miere. Cu uimire a urmărit forfota din stup. De cîteva ori s-a speriat 
rău, cînd încercau s-o atace albinele. Erau furioase ca nu cumva să intre cineva în casa lor, dar tatăl său 
a sfătuit-o imediat ce să facă.

Seara s-a întors fericită acasă. A povestit tuturor cum trăiesc albinele, cît de harnice sînt. Abia acum 
a înţeles Cristina cît de mult munceşte tatăl său ca ea să aibă miere dulce în fi ecare zi. S-a gîndit şi la 
vorba bunicii: „să fi i hărnicuţă ca o albină”.

Notaţi ora la care copilul a terminat de citit __________
Timp __________

Propoziţii 16
Cuvinte 154
Caractere (caractere pe propoziţie) 693
Indicele de complexitate 43,3

Întrebări:
1. Ce este o „prisacă”? (...locul unde se afl ă căsuţele albinelor) (vocabular)
2. Unde îşi dorea Cristina să meargă? (...la prisacă) (reproducere)
3. Cînd s-a speriat Cristina? (...cînd au vrut s-o atace albinele) (reproducere)
4. Cum arată un „fagure”? (...ca o cutiuţă în care se pune mierea) (vocabular)
5. Cum putea Cristina să se protejeze de albine? (...să-şi pună masca) (deducţie)
6. Ce a afl at Cristina despre tatăl ei? (...că munceşte mult) (reproducere)
7. De ce munca tatălui este foarte grea? (...pentru că albinele trebuie îngrijite) (deducţie)
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8. De ce Cristina era fericită cînd s-a întors acasă? (...a avut o zi frumoasă, a afl at multe lucruri inte-
resante) (deducţie)

Greşeli în lectura cu voce tare __________
Răspunsuri corecte ___________________

Stabilirea nivelului la care citeşte elevul
GHID DE SCORARE A LECTURII ORALE ŞI A NIVELULUI DE ÎNŢELEGERE

Scorarea răspunsurilor, pe tipuri de întrebări

Întrebări de repro-
ducere

Întrebări de 
deducţie

Întrebări de vo-
cabular

Numărul de răspunsuri corecte ale 
elevului
Total răspunsuri corecte posibile 2 2 3

Viteza citirii, corectă pentru nivelul 2 (mijlocul anului de învăţămînt)

Norma 100 de cuvinte pe 
minut sau mai 
puţin (sub nivel)

100 -120 de 
cuvinte pe minut 
(nivel mediu)

140 de cuvinte pe 
minut sau mai 
mult (peste nivel)

Timpul în care elevul citeşte textul
Rata/viteza (nr.cuvinte x 60:nr. sec.)

VIZITĂ LA PRISACĂ

– Tată, mă iei cu tine la pădure?
– Vrei foarte mult?
– Da, îmi doresc să merg la prisacă.
– Bine, numai să fi i curajoasă: uneori albinele sînt agresive, te atacă 

pe neaşteptate.
– Ştiu, dar voi sta cu mască, voi fi  atentă.
Tata a luat-o cu el pe Cristina. Fetiţa nu mai putea de bucurie. A desco-

perit cum trăiesc albinele, a văzut cum este un fagure încărcat cu miere. 
Cu uimire a urmărit forfota din stup. De cîteva ori s-a speriat rău, cînd 
încercau s-o atace albinele. Erau furioase ca nu cumva să intre cineva în 
casa lor, dar tatăl său a sfătuit-o imediat ce să facă.

Seara s-a întors fericită acasă. A povestit tuturor cum trăiesc albinele, 
cît de harnice sînt. Abia acum a înţeles Cristina cît de mult munceşte tatăl 
său ca ea să aibă miere dulce în fi ecare zi. S-a gîndit şi la vorba bunicii: 
„să fi i hărnicuţă ca o albină”.
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Fişă de evaluare

Clasa a III-a
Nivelul 3.1.
Intervenţia învăţătorului: “Multor copii le place să îngrijească de animale. Vei citi un text în care 

un copil şi-a găsit doi prieteni minunaţi – doi hîrciogi”.
Întrebare pretextuală: “De ce copiilor le place să aibă animale de companie?” (Pentru că animalele 

sînt drăguţe; simt că le iubeşti şi te iubesc şi ele)
Introducere
– Cunoştinţe anterioare substanţiale
– Cunoştinţe anterioare moderate
– Cunoştinţe anterioare minimale
Notaţi ora la care copilul începe să citească _________

ÎMPREUNĂ E MAI VESEL
Pînă nu demult am locuit cu bunicii. În casă erau două pisici, iar în curte — un cîine. Acum am trecut 

într-un apartament nou. Camera mea este mare şi luminoasă, am jucăriile şi cărţile preferate. Dar, de 
cînd vin de la şcoală şi pînă se întorc părinţii, sînt singur. De aceea tata şi mama au fost de acord să-mi 
cumpere un animal de companie. Eu aş vrea o pereche de hîrciogi, cum am văzut la mai mulţi dintre 
colegii mei.

Am fost sîmbătă la piaţa de animale şi la mai multe magazine. În unul din ele, printre bucăţele de 
hîrtie ruptă mărunt, într-un vas de sticlă, şedeau doi hîrciogi micuţi şi se uitau la mine. Vînzătoarea mi 
i-a pus în mînă. Erau calzi şi moi. Se uitau la mine fără frică, cu încredere. Tata a plătit cumpărătura. Şi 
mamei i-au plăcut noii noştri locatari.

Acum, cînd mă întorc după lecţii, ei mă aşteaptă şi ne jucăm cu plăcere. Cred că deja mă recunosc.

Notaţi ora la care copilul a terminat de citit _________
Timp _________
Propoziţii 16
Cuvinte 166
Caractere 732
Indicele de complexitate (caractere pe propoziţie) 45,7

Întrebări:
1. Ce animale erau în casa bunicilor? (...două pisici şi un cîine) (reproducere)
2. Ce înseamnă piaţă de animale? (...locul unde se vînd animale, păsări, peşti) (vocabular)
3. Ce înseamnă apartament? (...o locuinţă într-o casă unde stau mai multe familii) (vocabular)
4. De ce copilul a vrut o pereche de hîrciogi? (...pentru că a văzut la colegii săi) (deducţie)
5. Cine a ales hîrciogii? (...copilul) (reproducere)
6. Ce înţelegi prin locatari? (...cei care stau într-o locuinţă) (vocabular)
7. De ce vînzătoarea i-a pus copilului în mînă hîrciogii? (...ca să vadă că nu se tem de el; ca să le 

simtă căldura) (deducţie)
8. Cum se joacă copilul şi animalele? (...cu plăcere) (reproducere)
Greşeli în lectura cu voce tare _________
Răspunsuri corecte __________________
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Stabilirea nivelului la care citeşte elevul
GHID DE SCORARE A LECTURII ORALE ŞI A NIVELULUI DE ÎNŢELEGERE

Acurateţea în lectura 
cu voce tare

Înţelegerea textului 
citit 

Capacitatea de ascultare

Nivel independent 11 sau mai puţine 
greşeli

7-8 răspunsuri corecte

Nivel de instruire 12-28 greşeli 6-7 răspunsuri corecte 6-7 răspunsuri corecte
Nivel de frustrare 29 sau mai multe 

greşeli
5 sau mai puţine 
răspunsuri corecte

Scorarea răspunsurilor, pe tipuri de întrebări

Întrebări de reprodu-
cere

Întrebări de deducţie Întrebări de vocabular

Numărul de răspunsuri 
corecte ale elevului
Total răspunsuri corecte 
posibile

 3  2  3

ÎMPREUNĂ E MAI VESEL

Pînă nu demult am locuit cu bunicii. În casă erau două pisici, iar în 
curte — un cîine. Acum am trecut într-un apartament nou. Camera mea 
este mare şi luminoasă, am jucăriile şi cărţile preferate. Dar, de cînd vin 
de la şcoală şi pînă se întorc părinţii, sînt singur. De aceea tata şi mama 
au fost de acord să-mi cumpere un animal de companie. Eu aş vrea o 
pereche de hîrciogi, cum am văzut la mai mulţi dintre colegii mei.

Am fost sîmbătă la piaţa de animale şi la mai multe magazine. În unul 
din ele, printre bucăţele de hîrtie ruptă mărunt, într-un vas de sticlă, 
şedeau doi hîrciogi micuţi şi se uitau la mine. Vînzătoarea mi i-a pus în 
mînă. Erau calzi şi moi. Se uitau la mine fără frică, cu încredere. Tata a 
plătit cumpărătura. Şi mamei i-au plăcut noii noştri locatari.

Acum, cînd mă întorc după lecţii, ei mă aşteaptă şi ne jucăm cu plăcere. 
Cred că deja mă recunosc.
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Fişă de evaluare

Clasa a III-a
Nivelul 3.2.
Intervenţia învăţătorului: “Atunci cînd în familie sînt mai mulţi copii, cei mai mari au grijă de 

cei mai mici. Dumitru este un băieţel care merge la grădiniţă, de aceea o numeşte pe sora sa mai mare 
educatoarea mea”.

Întrebare pretextuală: “De ce fraţii mai mari întotdeauna au grijă de cei mai mici?” (Pentru că astfel 
îşi ajută părinţii; pentru că sînt mai înţelepţi)

Introducere
– Cunoştinţe anterioare substanţiale
– Cunoştinţe anterioare moderate
– Cunoştinţe anterioare minimale
Notaţi ora la care copilul începe să citească _________

EDUCATOAREA
Credeţi că e uşor să ai un frăţior mai mic? Vă asigur că nu! Eşti mai mare, deci mai înţeleaptă şi 

trebuie s-o dovedeşti întruna.
Cînd Mitru frecventa grădiniţa, grija mea era să mă joc cu el seara şi în zilele de odihnă. Îmi plăcea 

să ne jucăm, pentru că astfel mă odihneam şi eu un pic şi eram mai aproape unul de altul.
Nu uitam să-i pun desenele animate preferate şi le urmăream împreună cu dînsul. Apoi discutam. Mă 

bucuram că înţelegea uşor, memoriza totul foarte bine. Învăţam şi interpretam împreună cîntece. Părinţii 
mă lăudau întotdeauna că ştiu să mă împac cu el. E drept că nu împărţim niciodată jucăriile şi cărţile, nu 
ne certăm şi nu ne batem. „Tu eşti educatoarea mea”, spune Dumitru.

Dar acum va fi  mai greu: Mitru merge la şcoală. Am să-l învăţ tot ce ştiu şi am să-l ajut să fi e un elev 
bun. Mă gîndesc că voi fi  fericită să aud într-o zi: „Tu eşti învăţătoarea mea!”.

Notaţi ora la care copilul a terminat de citit _________
Timp _________

Propoziţii 15
Cuvinte 166
Caractere 733
Indicele de complexitate (caractere pe propoziţie) 48,8

Întrebări:
1. Cine dintre copii este mai mic? (Mitru...) (reproducere)
2. Care sînt zilele de odihnă? (...sîmbătă şi duminică) (vocabular)
3. Ce înseamnă a memoriza? (...a învăţa pe de rost un cîntec, un text) (vocabular)
4. Ce îi bucură pe părinţii lor? (...că ei se împacă bine) (reproducere)
5. Ce înţelegi prin a lăuda? (...a vorbi de bine, a aprecia pe cineva) (vocabular)
6. De ce aceşti fraţi ţin unul la altul? (...pentru că au fost educaţi corect) (deducţie)
7. Ce o va face fericită pe fetiţă? (...ca Mitru să spună că ea este învăţătoarea lui) (reproducere)
8. De ce sînt fericiţi părinţii cînd copiii lor se împacă bine? (...pentru că în familie toţi trebuie să se 

împace) (deducţie)
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Greşeli în lectura cu voce tare _________
Răspunsuri corecte __________________

Stabilirea nivelului la care citeşte elevul
GHID DE SCORARE A LECTURII ORALE ŞI A NIVELULUI DE ÎNŢELEGERE

Acurateţea în lectura 
cu voce tare

Înţelegerea textului 
citit 

Capacitatea de ascultare

Nivel independent 11 sau mai puţine 
greşeli

7-8 răspunsuri corecte

Nivel de instruire 12-28 greşeli 6-7 răspunsuri corecte 6-7 răspunsuri corecte
Nivel de frustrare 29 sau mai multe 

greşeli
5 sau mai puţine 
răspunsuri corecte

Scorarea răspunsurilor, pe tipuri de întrebări

Întrebări de reprodu-
cere

Întrebări de deducţie Întrebări de vocabular

Numărul de răspunsuri 
corecte ale elevului
Total răspunsuri corecte 
posibile

 3  2  3

EDUCATOAREA

Credeţi că e uşor să ai un frăţior mai mic? Vă asigur că nu! Eşti mai 
mare, deci mai înţeleaptă şi trebuie s-o dovedeşti întruna.

Cînd Mitru frecventa grădiniţa, grija mea era să mă joc cu el seara şi în 
zilele de odihnă. Îmi plăcea să ne jucăm, pentru că astfel mă odihneam 
şi eu un pic şi eram mai aproape unul de altul.

Nu uitam să-i pun desenele animate preferate şi le urmăream împreună 
cu dînsul. Apoi discutam. Mă bucuram că înţelegea uşor, memoriza totul 
foarte bine. Învăţam şi interpretam împreună cîntece. Părinţii mă lăudau 
întotdeauna că ştiu să mă împac cu el. E drept că nu împărţim niciodată 
jucăriile şi cărţile, nu ne certăm şi nu ne batem. „Tu eşti educatoarea 
mea”, spune Dumitru.

Dar acum va fi  mai greu: Mitru merge la şcoală. Am să-l învăţ tot ce 
ştiu şi am să-l ajut să fi e un elev bun. Mă gîndesc că voi fi  fericită să aud 
într-o zi: „Tu eşti învăţătoarea mea!”.
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Fişă de evaluare
Clasa a IV-a
Nivelul 4.1.
Intervenţia învăţătorului: “Plecarea la şcoală a unui copil este o bucurie pentru întreaga familie. 

Rădiţa este cel mai mare copil din familie şi e prima care va merge la şcoală”.
Întrebare pretextuală: “Ce cadou poţi face unui copil care merge la şcoală?” (Cărţi; rechizite şcolare)
Introducere
– Cunoştinţe anterioare substanţiale
– Cunoştinţe anterioare moderate
– Cunoştinţe anterioare minimale
Notaţi ora la care copilul începe să citească _________

UN CADOU NEAŞTEPTAT

Rădiţa are şase ani şi este cea mai mare dintre copii. Cei doi frăţiori ai săi abia învaţă să vorbească. Bunica 
are grijă de toţi. Astăzi bunica i-a spus că în curînd va merge la şcoală, dar nu i-a spus ce va face acolo.

În ajun de întîi septembrie li s-au întors părinţii din străinătate. Le-au adus multe dulciuri, jucării 
neobişnuite şi hăinuţe.

Fetiţa aştepta cu nerăbdare sărbătoarea de mîine – ziua ei de naştere. Ştia că vor veni mai multe rude, 
copii şi adulţi. A doua zi dimineaţa s-a îmbrăcat frumos. Au venit musafi rii, i-au dăruit iar jucării şi 
hăinuţe... Doar vecinul Ionuţ i-a adus altceva: o carte.

– Îţi dăruiesc o carte, cred că o să-ţi placă.
– Mulţumesc, este prima dată cînd primesc o carte.
Rădiţa a uitat de alte cadouri şi a răsfoit împreună cu Ionuţ cartea, apoi el i-a citit.
– Mîine plec la şcoală, a spus ea cu mîndrie. Am auzit că la şcoală nu poţi merge fără cărţi.
A doua zi, alături de părinţi, cu un ghiozdan nou-nouţ în spate, cu un buchet de fl ori culese de bunica 

din grădiniţa lor, Rădiţa, foarte fericită, s-a dus să înveţe carte.

Notaţi ora la care copilul a terminat de citit _________
Timp _________
Propoziţii 18
Cuvinte 196
Caractere 888
Indicele de complexitate (caractere pe propoziţie) 49, 3
Întrebări:
1. Ce a primit Rădiţa de ziua ei? (...dulciuri, hăinuţe, jucării, o carte) (reproducere)
2. De ce Rădiţa a primit cadouri? (...pentru că era aniversarea ei) (reproducere)
3. Ce au făcut Rădiţa şi Ionuţ? (...au răsfoit cartea) (reproducere)
4. Ce înseamnă a răsfoi? (...a întoarce fi lele cărţii, a se uita la ea) (vocabular)
5. Cum explici expresia aşteaptă cu nerăbdare? (...nu mai are răbdare să se întîmple) (vocabular)
6. De ce Rădiţa s-a dus la şcoală cu un buchet de fl ori? (...pentru că e sărbătoare) (deducţie)
7. De ce Ionuţ i-a dăruit o carte? (...el ştia că Rădiţa va merge la şcoală) (deducţie)
8. De ce cadoul lui Ionuţ a fost neaşteptat? (...pentru că fetiţa nu mai primise cărţi) (deducţie)
Greşeli în lectura cu voce tare _________
Răspunsuri corecte __________________
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Stabilirea nivelului la care citeşte elevul
GHID DE SCORARE A LECTURII ORALE ŞI A NIVELULUI DE ÎNŢELEGERE

Acurateţea în lectura 
cu voce tare

Înţelegerea textului 
citit 

Capacitatea de ascultare

Nivel independent 11 sau mai puţine 
greşeli

7-8 răspunsuri corecte

Nivel de instruire 12-28 greşeli 6-7 răspunsuri corecte 6-7 răspunsuri corecte
Nivel de frustrare 29 sau mai multe 

greşeli
5 sau mai puţine 
răspunsuri corecte

Scorarea răspunsurilor, pe tipuri de întrebări

Întrebări de reproducere Întrebări de deducţie Întrebări de vocabular
Numărul de răspunsuri 
corecte ale elevului
Total răspunsuri cor-
ecte posibile

 3  3  2

UN CADOU NEAŞTEPTAT

Rădiţa are şase ani şi este cea mai mare dintre copii. Cei doi frăţiori ai 
săi abia învaţă să vorbească. Bunica are grijă de toţi. Astăzi bunica i-a 
spus că în curînd va merge la şcoală, dar nu i-a spus ce va face acolo.

În ajun de întîi septembrie li s-au întors părinţii din străinătate. Le-au 
adus multe dulciuri, jucării neobişnuite şi hăinuţe.

Fetiţa aştepta cu nerăbdare sărbătoarea de mîine – ziua ei de naştere. 
Ştia că vor veni mai multe rude, copii şi adulţi. A doua zi dimineaţa s-a 
îmbrăcat frumos. Au venit musafi rii, i-au dăruit iar jucării şi hăinuţe... 
Doar vecinul Ionuţ i-a adus altceva: o carte.

– Îţi dăruiesc o carte, cred că o să-ţi placă.
– Mulţumesc, este prima dată cînd primesc o carte.
Rădiţa a uitat de alte cadouri şi a răsfoit împreună cu Ionuţ cartea, 

apoi el i-a citit.
– Mîine plec la şcoală, a spus ea cu mîndrie. Am auzit că la şcoală 

nu poţi merge fără cărţi.
A doua zi, alături de părinţi, cu un ghiozdan nou-nouţ în spate, cu un 

buchet de fl ori culese de bunica din grădiniţa lor, Rădiţa, foarte fericită, 
s-a dus să înveţe carte.
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Fişă de evaluare

Clasa a IV-a
Nivelul 4.2.
Intervenţia învăţătorului: “Ştii că biblioteca este locul de unde se pot împrumuta cărţi. E important 

să le restituim, ca să le citească şi alţii. Cătălina este o fetiţă pasionată de lectură”.
Întrebare pretextuală: “Ce poţi face la o bibliotecă?” (Poţi lua şi citi cărţi; participa la întîlniri şi 

discuţii)
Introducere
– Cunoştinţe anterioare substanţiale
– Cunoştinţe anterioare moderate
– Cunoştinţe anterioare minimale
Notaţi ora la care copilul începe să citească _________

O CITITOARE PASIONATĂ
Cătălina a citit toate cărţile pentru copii pe care le are acasă. Acum le împrumută prietenilor, iar 

dînsa merge la bibliotecă. Vine la bibliotecă în fi ecare miercuri, cînd e ziua specială a elevilor din şcoala 
primară. Discută cu doamna bibliotecară, face schimb de impresii cu alţi cititori. Întotdeauna ia o carte 
nouă. A citit toate poveştile din seria A fost odată. La spus basme nu o întrece nimeni!

Învăţătoarea a observat că, în ultimul timp, Cătălina a început să se bucure de atenţia colegilor. La 
recreaţii, copiii se adună în jurul ei, iar dînsa le povesteşte ceva. Le arată poze din cărţi, le citeşte frag-
mente. Şi colegii Cătălinei au început să ia cărţi de la bibliotecă. Mulţi participă la întîlniri şi discuţii.

Iar doamna învăţătoare se bucură pentru Cătălina, căci ea acum e cea mai bună elevă: citeşte mai 
corect, scrie fără greşeli, povesteşte frumos. Copiii ştiu că anume Cătălina le poate explica un cuvînt 
necunoscut, le poate recomanda o carte.

Cătălina le-a propus să însceneze pentru serbarea din mai povestea Nils Karlsson-degeţel (Karllson 
on the Roof). Toţi copiii au citit cartea. Acum şi-au ales roluri şi fac repetiţii. Cred că vor avea succes!

Notaţi ora la care copilul a terminat de citit _________
Timp _________
Propoziţii 19
Cuvinte 198
Caractere 1002
Indicele de complexitate (caractere pe propoziţie) 52,7

Întrebări:
1. De ce Cătălina a început să ia cărţi de la bibliotecă? (...pentru că a citit toate cărţile sale) (repro-

ducere)
2. De ce anume miercuri Cătălina merge la bibliotecă? (...pentru că este ziua specială pentru elevii 

din clasele primare) (reproducere)
3. Ce fel de poveşti sînt basmele? (...poveşti fantastice) (vocabular)
4. Ce a observat învăţătoarea? (...că, la recreaţii, Cătălina le povesteşte colegilor ce a citit) (reprodu-

cere)
5. Cum explici îmbinarea cititoare pasionată? (...o cititoare care are interes pentru lectură/pentru 

cărţi) (vocabular)
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6. De ce Cătălina ştie să explice cuvintele necunoscute? (...pentru că le întîlneşte în cărţi şi le afl ă 
sensul) (deducţie)

7. De ce Cătălina le poate recomanda colegilor cărţi? (...pentru că citeşte mult) (deducţie)
8. De ce copiii au citit cartea Nils Karlsson-degeţel? (...ca să poată înscena această poveste/ca să 

cunoască rolurile) (deducţie)
Greşeli în lectura cu voce tare _________
Răspunsuri corecte __________________

Stabilirea nivelului la care citeşte elevul
GHID DE SCORARE A LECTURII ORALE ŞI A NIVELULUI DE ÎNŢELEGERE

Acurateţea în lectura 
cu voce tare

Înţelegerea textului 
citit 

Capacitatea de ascultare

Nivel independent 11 sau mai puţine 
greşeli

7-8 răspunsuri corecte

Nivel de instruire 12-28 greşeli 6-7 răspunsuri corecte 6-7 răspunsuri corecte
Nivel de frustrare 29 sau mai multe 

greşeli
5 sau mai puţine 
răspunsuri corecte

Scorarea răspunsurilor, pe tipuri de întrebări

Întrebări de reprodu-
cere

Întrebări de deducţie Întrebări de vocabular

Numărul de răspunsuri 
corecte ale elevului
Total răspunsuri corecte 
posibile

 3  3  2
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O CITITOARE PASIONATĂ

Cătălina a citit toate cărţile pentru copii pe care le are acasă. Acum le 
împrumută prietenilor, iar dînsa merge la bibliotecă. Vine la bibliotecă 
în fi ecare miercuri, cînd e ziua specială a elevilor din şcoala primară. 
Discută cu doamna bibliotecară, face schimb de impresii cu alţi cititori. 
Întotdeauna ia o carte nouă. A citit toate poveştile din seria A fost odată. 
La spus basme nu o întrece nimeni!

Învăţătoarea a observat că, în ultimul timp, Cătălina a început să se 
bucure de atenţia colegilor. La recreaţii, copiii se adună în jurul ei, iar 
dînsa le povesteşte ceva. Le arată poze din cărţi, le citeşte fragmente. Şi 
colegii Cătălinei au început să ia cărţi de la bibliotecă. Mulţi participă 
la întîlniri şi discuţii.

Iar doamna învăţătoare se bucură pentru Cătălina, căci ea acum e cea 
mai bună elevă: citeşte mai corect, scrie fără greşeli, povesteşte frumos. 
Copiii ştiu că anume Cătălina le poate explica un cuvînt necunoscut, le 
poate recomanda o carte.

Cătălina le-a propus să însceneze pentru serbarea din mai povestea 
Nils Karlsson-degeţel. Toţi copiii au citit cartea. Acum şi-au ales roluri 
şi fac repetiţii. Cred că vor avea succes!
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Fişă de evaluare

Clasa a V-a
Nivelul 5.1.
Intervenţia învăţătorului: “Unii copii ştiu de mici ce vor să devină cînd vor creşte mari. Alţii au mai 

multe pasiuni şi interese. Însă e important să fi e ordonaţi, ca să nu piardă timpul în zadar”.
Întrebare pretextuală: “Cum poate reuşi să le facă pe toate un copil care are mai multe interese?” 

(Fiind foarte ordonat; organizîndu-şi bine ziua)
Introducere
– Cunoştinţe anterioare substanţiale
– Cunoştinţe anterioare moderate
– Cunoştinţe anterioare minimale
Notaţi ora la care copilul începe să citească _________

UN MODEL DE URMAT

Sora mea mai mare, Felicia, care e elevă în clasa a V-a, visează să devină dansatoare. Încă de cînd 
avea patru ani a spus că îi place să danseze şi a rugat părinţii să o înscrie la un cerc de dans. Eu sînt 
pasionată de arta plastică. Pot desena ore în şir. Ador să modelez din plastilină sau din lut, fac jucării din 
hîrtie şi carton.

Ziua ei începe cu gimnastica, exerciţiile speciale de balet. Pune o muzică vioaie, mă trezeşte pe mine 
şi facem înviorarea. După dejun, mergem împreună pînă la poarta grădiniţei mele. Pe drum îmi povesteşte 
ceva şi e atît de interesant, încît îmi pare rău că ajungem repede. Apoi ea merge mai departe, înconjurată 
de colegi.

Cînd ieşim la plimbare cu întreaga grupă, eu le povestesc copiilor ceea ce am afl at azi-dimineaţă de 
la Felicia. Toţi copiii mă invidiază că am o soră mai mare atît de bună. Şi eu le spun de ce Felicia este o 
elevă exemplară: pentru că este foarte ordonată.

Dacă voi începe şi eu să frecventez şcoala, drumul nostru împreună va fi  mai lung. Am să citesc mai 
mult, ca să ştiu şi eu multe lucruri interesante.

Eu o admir mult pe Felicia şi mă mîndresc cu dînsa. Este cea mai bună soră, cea mai grijulie fi ică şi 
cea mai bună colegă. Trebuie neapărat să devină şi cea mai bună dansatoare.

Notaţi ora la care copilul a terminat de citit _________
Timp _________
Propoziţii 19
Cuvinte 234
Caractere 1029
Indicele de complexitate (caractere pe propoziţie) 54,15

Întrebări:
1. Ce visează să devină Felicia? (...dansatoare) (reproducere)
2. De ce surorii mai mici îi pare rău că drumul pînă la grădiniţă e scurt? (...pentru că ar vrea să discute 

mai mult) (deducţie)
3. Ce înseamnă să fi i ordonat? (...să îţi organizezi timpul, să ţii în ordine lucrurile) (vocabular)
4. De ce ar vrea sora mai mică să citească mult? (...pentru a şti mai multe) (deducţie)
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5. Cum înţelegi îmbinarea să frecventez şcoala? (...să merg în fi ecare zi la şcoală; să fi u elevă) (vo-
cabular)

6. Ce îi doreşte sora mai mică Feliciei? (...să ajungă cea mai bună dansatoare)  (reproducere)
7. De ce sora mai mică se mîndreşte cu Felicia? (...pentru ca ea este o soră, o fi ică şi o colegă foarte 

bună) (deducţie)
Greşeli în lectura cu voce tare _________
Răspunsuri corecte __________________

Stabilirea nivelului la care citeşte elevul
GHID DE SCORARE A LECTURII ORALE ŞI A NIVELULUI DE ÎNŢELEGERE

Acurateţea în lectura 
cu voce tare

Înţelegerea textului 
citit 

Capacitatea de ascultare

Nivel independent 14 sau mai puţine 
greşeli

7-8 răspunsuri corecte

Nivel de instruire 15-36 greşeli 6-7 răspunsuri corecte 6-7 răspunsuri corecte
Nivel de frustrare 37 sau mai multe 

greşeli
5 sau mai puţine 
răspunsuri corecte

Scorarea răspunsurilor, pe tipuri de întrebări

Întrebări de reprodu-
cere

Întrebări de deducţie Întrebări de vocabular

Numărul de răspunsuri 
corecte ale elevului
Total răspunsuri corecte 
posibile

 3  3  2
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UN MODEL DE URMAT

Sora mea mai mare, Felicia, care e elevă în clasa a V-a, visează să 
devină dansatoare. Încă de cînd avea patru ani a spus că îi place să dan-
seze şi a rugat părinţii să o înscrie la un cerc de dans. Eu sînt pasionată 
de arta plastică. Pot desena ore în şir. Ador să modelez din plastilină sau 
din lut, fac jucării din hîrtie şi carton.

Ziua ei începe cu gimnastica, exerciţiile speciale de balet. Pune o 
muzică vioaie, mă trezeşte pe mine şi facem înviorarea. După dejun, 
mergem împreună pînă la poarta grădiniţei mele. Pe drum îmi povesteşte 
ceva şi e atît de interesant, încît îmi pare rău că ajungem repede. Apoi 
ea merge mai departe, înconjurată de colegi.

Cînd ieşim la plimbare cu întreaga grupă, eu le povestesc copiilor 
ceea ce am afl at azi-dimineaţă de la Felicia. Toţi copiii mă invidiază că 
am o soră mai mare atît de bună. Şi eu le spun de ce Felicia este o elevă 
exemplară: pentru că este foarte ordonată.

Dacă voi începe şi eu să frecventez şcoala, drumul nostru împreună 
va fi  mai lung. Am să citesc mai mult, ca să ştiu şi eu multe lucruri in-
teresante.

Eu o admir mult pe Felicia şi mă mîndresc cu dînsa. Este cea mai bună 
soră, cea mai grijulie fi ică şi cea mai bună colegă. Trebuie neapărat să 
devină şi cea mai bună dansatoare.
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Fişă de evaluare

Clasa a V-a
Nivelul 5.2.
Intervenţia învăţătorului: “În unele familii, copiii ştiu multe despre cei care au trăit pînă la dînşii: 

bunici, străbunici. Părinţii lor le povestesc despre aceasta”.
Întrebare pretextuală: “Ce ştii despre istoria familiei tale?” (Răspuns imprevizibil)
Introducere
– Cunoştinţe anterioare substanţiale
– Cunoştinţe anterioare moderate
– Cunoştinţe anterioare minimale
Notaţi ora la care copilul începe să citească _________

O SEARĂ DE AMINTIRI

Serile de sîmbătă sînt deosebite în familia Deleanu, pentru că mama, ajutată de cele trei fetiţe, termină 
treburile mai devreme şi stă cu ele la poveşti. Din cînd în cînd, intră în vorbă tata, care, de obicei, 
meştereşte ceva.

Sîmbăta trecută mama a scos la iveală o casetă cu bijuterii din argint şi le-a arătat-o:
– Sînt bijuteriile pe care le-au purtat bunicile şi străbunicile voastre şi fi ecare dintre ele are o isto-

rie.
Lavinia, Loretta şi Lenuţa au privit întrebător:
– Sînt demodate?
– Bijuteriile nu ies din modă, zise mama, ci devin mai scumpe cu trecerea timpului. Iar pentru noi 

amintirile sînt mai scumpe decît argintul.
Loretta deschise un medalion micuţ, oval:
– Acesta al cui a fost?
Înăuntru, portretul unei fetiţe blonde.
– Dar seamănă întocmai cu mine, se bucură Lavinia.
– Puiule, tu semeni cu dînsa, intră în vorbă tata. E bunica mea, străbunica ta, pe care o chema Mar-

gareta Deleanu. Tatăl ei i-a făcut portretul cînd avea şaisprezece ani.
Mama lua pe rînd cîte un obiect din casetă şi povestea istoria lui, împletită cu istoria familiei lor: cercei, 

inele, brăţări, pandantive; ani şi date, nume şi întîmplări... Pentru a întregi tabloul, tata a adus albumele 
cu poze vechi şi fetiţele aveau impresia că vizionează un fi lm despre neamul lor.

S-a făcut tîrziu. „La culcare! porunci glumeţ tata. Este şi mîine zi!”.
Cînd s-au uitat, mezina, Lavinia, adormise cu medalionul în mînă.

Notaţi ora la care copilul a terminat de citit _________
Timp _________
Cuvinte 234
Caractere 1181
Propoziţii 20
Indicele de complexitate 59,5
Întrebări:
1. Care seri sînt deosebite în familia Deleanu? (...serile de sîmbătă) (reproducere)
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2. Cine este cea mai bună povestitoare? (...mama) (reproducere)
3. Unde se afl au bijuteriile? (... într-o casetă) (reproducere)
4. Ce înseamnă medalion? (... o bijuterie care se închide; se poartă la gît pe lănţişor) (vocabular)
5. Ce înseamnă demodat? (...care a ieşit din modă) (vocabular)
6. De ce serile de sîmbătă sînt deosebite? (...pentru că părinţii şi copiii stau de vorbă împreună) 

(deducţie)
7. De ce tata a adus albumele? (...ca să vadă pozele celor despre care se povestea) (deducţie)
8. De ce fetiţele aveau impresia că vizionează un fi lm? (...pentru că mama povestea interesant, iar 

tata le arăta pozele) (deducţie)
Greşeli în lectura cu voce tare _________
Răspunsuri corecte __________________

Stabilirea nivelului la care citeşte elevul
GHID DE SCORARE A LECTURII ORALE ŞI A NIVELULUI DE ÎNŢELEGERE

Acurateţea în lectura 
cu voce tare

Înţelegerea textului 
citit 

Capacitatea de ascultare

Nivel independent 14 sau mai puţine 
greşeli

7-8 răspunsuri corecte

Nivel de instruire 15-36 greşeli 6-7 răspunsuri corecte 6-7 răspunsuri corecte
Nivel de frustrare 37 sau mai multe 

greşeli
5 sau mai puţine 
răspunsuri corecte

Scorarea răspunsurilor, pe tipuri de întrebări

Întrebări de reprodu-
cere

Întrebări de deducţie Întrebări de vocabular

Numărul de răspunsuri 
corecte ale elevului
Total răspunsuri corecte 
posibile

 3  3  2
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O SEARĂ DE AMINTIRI

Serile de sîmbătă sînt deosebite în familia Deleanu, pentru că mama, 
ajutată de cele trei fetiţe, termină treburile mai devreme şi stă cu ele la 
poveşti. Din cînd în cînd, intră în vorbă tata, care, de obicei, meştereşte 
ceva.

Sîmbăta trecută mama a scos la iveală o casetă cu bijuterii din argint 
şi le-a arătat-o:

– Sînt bijuteriile pe care le-au purtat bunicile şi străbunicile voastre 
şi fi ecare dintre ele are o istorie.

Lavinia, Loretta şi Lenuţa au privit întrebător:
– Sînt demodate?
– Bijuteriile nu ies din modă, zise mama, ci devin mai scumpe cu 

trecerea timpului. Iar pentru noi amintirile sînt mai scumpe decît argin-
tul.

Loretta deschise un medalion micuţ, oval:
– Acesta al cui a fost?
Înăuntru, portretul unei fetiţe blonde.
– Dar seamănă întocmai cu mine, se bucură Lavinia.
– Puiule, tu semeni cu dînsa, intră în vorbă tata. E bunica mea, 

străbunica ta, pe care o chema Margareta Deleanu. Tatăl ei i-a făcut 
portretul cînd avea şaisprezece ani.

Mama lua pe rînd cîte un obiect din casetă şi povestea istoria lui, 
împletită cu istoria familiei lor: cercei, inele, brăţări, pandantive; ani şi 
date, nume şi întîmplări... Pentru a întregi tabloul, tata a adus albumele 
cu poze vechi şi fetiţele aveau impresia că vizionează un fi lm despre 
neamul lor.

S-a făcut tîrziu. „La culcare! porunci glumeţ tata. Este şi mîine zi!”.
Cînd s-au uitat, mezina, Lavinia, adormise cu medalionul în mînă.
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Fişă de evaluare

Clasa a VI-a
Nivelul 6.1.
Intervenţia învăţătorului: “Cînd într-o familie sînt mai mulţi copii, nu e neapărat ca fi ecare să aibă 

jucării doar ale sale. Dacă sînt copii cuminţi şi înţelepţi, se joacă împreună şi nu se ceartă din cauza 
lor”.

Întrebare pretextuală: “Cum pot împărţi doi fraţi lucrurile sau jucăriile fără a se certa?” (Jucîndu-se 
pe rînd; înţelegîndu-se frăţeşte)

Introducere
– Cunoştinţe anterioare substanţiale
– Cunoştinţe anterioare moderate
– Cunoştinţe anterioare minimale
Notaţi ora la care copilul începe să citească _________

AL MEU, AL TĂU – AL NOSTRU

În familia Ciobanu cresc doi copii: Ana-Maria şi Dănuţ. Fetiţa are opt ani, iar fratele său – şapte. De 
cînd erau mici-mici se jucau mult timp împreună, chiar dacă împărţeau cu greu jucăriile preferate. Uneori 
ajungeau să se certe şi să se retragă fi ecare în colţul său, supăraţi şi necăjiţi.

Cîteodată, spre bucuria părinţilor, maşinile lui Dănuţ transportau într-o lume de basm păpuşile şi 
animalele exotice ale surorii. O altă ocupaţie plăcută, care-i făcea să mai uite de ceea ce este „al meu” şi 
„al tău”, era jocul Lego, dăruit de unchiul lor.

În ajun de Crăciun, copiii au descoperit sub brad o cutie neaşteptat de mare, pe care era scris: „Pentru 
voi”. La început au fost surprinşi că nu au primit cadouri fi ecare în parte, ca de obicei. Părinţii i-au încurajat 
ca împreună să desfacă cu grijă cutia. Au descoperit cu bucurie un obiect dorit: un computer nou-nouţ.

– Cum vom împărţi jucăria magică? Cine îl va încerca primul?
Mama le-a spus că vor învăţa împreună nu doar să se joace, ci şi să scrie, să deseneze.
Surpriza a fost foarte mare. Copiii, care altădată se lăudau fi ecare cu cadoul său, se străduiau să găsească 

împreună jocuri interesante. Învăţau unul de la altul. Părinţii urmăreau cum computerul i-a apropiat pe 
cei doi fraţi. Acum ei aveau grijă de ceva ce era „al lor”, al familiei Ciobanu.

Notaţi ora la care copilul a terminat de citit _________
Timp _________
Propoziţii 18
Cuvinte 232
Caractere 1105
Indicele de complexitate (caractere pe propoziţie) 61,3
Întrebări:
1. Cum se împăcau cei doi fraţi de cînd erau mici? (...se jucau împreună, dar şi se certau) (reproducere)
2. În text se spune că Ana-Maria avea animale exotice. Ce înseamnă cuvîntul exotic în această 

propoziţie? (...animale care nu trăiesc la noi) (vocabular)
3. De ce copiii obişnuiau să împartă jucăriile? (...pentru că li se cumpărau jucării fi ecăruia aparte) 

(deducţie)
4. De ce jocul Lego era o ocupaţie plăcută? (...pentru că se jucau împreună) (deducţie)
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5. Care a fost surpriza de Crăciun pentru Ana-Maria şi Dănuţ? (...un cadou multaşteptat – un com-
puter) (reproducere)

6. Cum înţelegi îmbinarea „jucărie magică”? (...jucărie care poate face minuni) (vocabular)
7. Ce le-a spus mama că vor face la calculator? (...vor învăţa să se joace, să scrie, să deseneze)  (re-

producere)
8. De ce părinţii au decis să le facă un singur cadou? (...pentru ca fraţii să se împrietenească mai mult) 

(deducţie)
Greşeli în lectura cu voce tare _________
Răspunsuri corecte __________________

Stabilirea nivelului la care citeşte elevul
GHID DE SCORARE A LECTURII ORALE ŞI A NIVELULUI DE ÎNŢELEGERE

Acurateţea în lectura 
cu voce tare

Înţelegerea textului 
citit 

Capacitatea de ascultare

Nivel independent 14 sau mai puţine 
greşeli

7-8 răspunsuri corecte

Nivel de instruire 15-36 greşeli 6-7 răspunsuri corecte 6-7 răspunsuri corecte
Nivel de frustrare 37 sau mai multe 

greşeli
5 sau mai puţine 
răspunsuri corecte

Scorarea răspunsurilor, pe tipuri de întrebări

Întrebări de reprodu-
cere

Întrebări de deducţie Întrebări de vocabular

Numărul de răspunsuri 
corecte ale elevului
Total răspunsuri corecte 
posibile

 3  3  2
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AL MEU, AL TĂU – AL NOSTRU

În familia Ciobanu cresc doi copii: Ana-Maria şi Dănuţ. Fetiţa are 
opt ani, iar fratele său – şapte. De cînd erau mici-mici se jucau mult 
timp împreună, chiar dacă împărţeau cu greu jucăriile preferate. Une-
ori ajungeau să se certe şi să se retragă fi ecare în colţul său, supăraţi şi 
necăjiţi.

Cîteodată, spre bucuria părinţilor, maşinile lui Dănuţ transportau într-o 
lume de basm păpuşile şi animalele exotice ale surorii. O altă ocupaţie 
plăcută, care-i făcea să mai uite de ceea ce este „al meu” şi „al tău”, era 
jocul Lego, dăruit de unchiul lor.

În ajun de Crăciun copiii au descoperit sub brad o cutie neaşteptat de 
mare, pe care era scris: „Pentru voi.” La început au fost surprinşi că nu 
au primit cadouri fi ecare în parte, ca de obicei. Părinţii i-au încurajat ca 
împreună să desfacă cu grijă cutia. Au descoperit cu bucurie un obiect 
dorit: un computer nou-nouţ.

– Cum vom împărţi jucăria magică? Cine îl va încerca primul?
Mama le-a spus că vor învăţa împreună nu doar să se joace, ci şi să 

scrie, să deseneze.
Surpriza a fost foarte mare. Copiii, care altădată se lăudau fi ecare cu 

cadoul său, se străduiau să găsească împreună jocuri interesante. Învăţau 
unul de la altul. Părinţii urmăreau cum computerul i-a apropiat pe cei doi 
fraţi. Acum ei aveau grijă de ceva ce era „al lor”, al familiei Ciobanu.
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Fişă de evaluare

Clasa a VI-a
Nivelul 6.2
Intervenţia învăţătorului: “Uneori, lucrurile vechi pot fi  la fel de utile şi interesante ca şi cele noi. 

Este important să le înţelegem valoarea”.
Întrebare pretextuală: “Ce poţi moşteni de la strămoşi?” (Obiecte, trăsături fi zice şi de caracter)
Introducere
– Cunoştinţe anterioare substanţiale
– Cunoştinţe anterioare moderate
– Cunoştinţe anterioare minimale
Notaţi ora la care copilul începe să citească _________

MOŞTENIREA
Podul bunicilor mei de la ţară este pentru mine ca o insulă misterioasă: de cîte ori urc acolo, descopăr 

ceva nou. Nici ei nu mai ţin minte cîte au păstrat: oale vechi de lut, puse în lăzi şi mai vechi; saci cu haine 
pe care nimeni nu le mai poartă; jucării stricate; caietele cîtorva generaţii de copii.

Aşa s-a întîmplat că în această vacanţă de primăvară n-am avut noroc de timp frumos: deşi nu era 
frig, ploua întruna şi nu ne rămînea decît să stăm de vorbă sau să citim. Dar am terminat de citit ceea ce 
am luat de acasă, iar bunica nu avea cărţi pe care nu le-am citit. „Haideţi în pod,” a spus verişorul nostru 
mai mare, Vlad, şi noi, ceilalţi trei mai mici, l-am urmat cu bucurie.

Ne-a condus spre cel mai îndepărtat colţ, unde încă nu le cunoşteam pe toate. Era puţină lumină, dar am 
aprins lanterna şi am început să deschidem lăzile: încălţăminte, instrumente. Cărţi, multe cărţi vechi! Am luat 
cîte puteam duce şi am coborît cu ele jos, în casă. Le-am scuturat afară de praf, dar oricum erau foarte vechi 
şi miroseau a pod, a fi er şi lemn la un loc. Erau cărţi editate demult. Ale cui sînt? Am alergat la bunica.

Văzîndu-ne cu cărţile în mînă, bunica ne-a explicat: „Sînt cărţile mamei mele. Erau puţine şi, cînd 
eram copil, le-am citit de atîtea ori încît le ştiam pe de rost. Le-am păstrat şi le-am recitit, cînd au crescut 
copiii mei, împreună cu dînşii. Voi aveţi cărţi noi, am crezut că acestea nu vă mai interesează. Acum, 
dacă le-aţi găsit, le puteţi lua cu voi — sînt moştenire de la străbunica voastră.”

Nu a mai contat pentru noi că, între timp, ploaia a stat. Am citit cu interes şi am discutat cele citite. 
A fost o vacanţă de vis.

Dar cărţile nu le-am luat cu noi, ca să le poată reciti şi bunica.
Notaţi ora la care copilul a terminat de citit _________
Timp _________
Propoziţii 23
Cuvinte 320
Caractere 1410
Indicele de complexitate 61,5
Întrebări:
1. Cu ce s-au ocupat copiii în această vacanţă? (...au citit) (reproducere)
2. Cine i-a condus în pod? (...Vlad) (reproducere)
3. Unde era lada cu cărţi? (...în cel mai îndepărtat colţ) (reproducere)
4. Ce înseamnă comoară? (...ceva foarte scump) (vocabular)
5. Ce înseamnă a citi cu interes? (...fără a se plictisi) (vocabular)
6. De ce bunica nu le-a dat copiilor cărţile? (... a crezut că nu-i interesează) (deducţie)
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7. De ce copiii au considerat vacanţa de vis? (...pentru că sînt pasionaţi de lectură) (deducţie)
8. De ce copiii aceştia citesc mult? (...pentru că străbunica, bunica şi părinţii lor au citit şi le-au 

transmis această pasiune) (deducţie)
Greşeli în lectura cu voce tare _________
Răspunsuri corecte __________________

Stabilirea nivelului la care citeşte elevul
GHID DE SCORARE A LECTURII ORALE ŞI A NIVELULUI DE ÎNŢELEGERE

Acurateţea în lectura 
cu voce tare

Înţelegerea textului 
citit 

Capacitatea de ascultare

Nivel independent 14 sau mai puţine 
greşeli

7-8 răspunsuri corecte

Nivel de instruire 15-36 greşeli 6-7 răspunsuri corecte 6-7 răspunsuri corecte
Nivel de frustrare 37 sau mai multe 

greşeli
5 sau mai puţine 
răspunsuri corecte

Scorarea răspunsurilor, pe tipuri de întrebări

Întrebări de reprodu-
cere

Întrebări de deducţie Întrebări de vocabular

Numărul de răspunsuri 
corecte ale elevului
Total răspunsuri corecte 
posibile

 3  3  2
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MOŞTENIREA

Podul bunicilor mei de la ţară este pentru mine ca o insulă misterioasă: 
de cîte ori urc acolo, descopăr ceva nou. Nici ei nu mai ţin minte cîte 
au păstrat: oale vechi de lut, puse în lăzi şi mai vechi; saci cu haine pe 
care nimeni nu le mai poartă; jucării stricate; caietele cîtorva generaţii 
de copii.

Aşa s-a întîmplat că în această vacanţă de primăvară n-am avut noroc 
de timp frumos: deşi nu era frig, ploua întruna şi nu ne rămînea decît să 
stăm de vorbă sau să citim. Dar am terminat de citit ceea ce am luat de 
acasă, iar bunica nu avea cărţi pe care nu le-am citit. „Haideţi în pod,” a 
spus verişorul nostru mai mare, Vlad, şi noi, ceilalţi trei mai mici, l-am 
urmat cu bucurie.

Ne-a condus spre cel mai îndepărtat colţ, unde încă nu le cunoşteam pe 
toate. Era puţină lumină, dar am aprins lanterna şi am început să deschi-
dem lăzile: încălţăminte, instrumente. Cărţi, multe cărţi vechi! Am luat 
cîte puteam duce şi am coborît cu ele jos, în casă. Le-am scuturat afară de 
praf, dar oricum erau foarte vechi şi miroseau a pod, a fi er şi lemn la un 
loc. Erau cărţi editate demult. Ale cui sînt? Am alergat la bunica.

Văzîndu-ne cu cărţile în mînă, bunica ne-a explicat: „Sînt cărţile ma-
mei mele. Erau puţine şi, cînd eram copil, le-am citit de atîtea ori încît le 
ştiam pe de rost. Le-am păstrat şi le-am recitit, cînd au crescut copiii mei, 
împreună cu dînşii. Voi aveţi cărţi noi, am crezut că acestea nu vă mai 
interesează. Acum, dacă le-aţi găsit, le puteţi lua cu voi – sînt moştenire 
de la străbunica voastră.”

Nu a mai contat pentru noi că, între timp, ploaia a stat. Am citit cu 
interes şi am discutat cele citite. A fost o vacanţă de vis. Dar cărţile nu 
le-am luat cu noi, ca să le poată reciti şi bunica.
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Interpretarea rezultatelor

Interpretarea rezultatelor testului se efectuează în doi paşi. Iniţial, calculaţi nivelurile de citire ale 
elevului. Apoi analizaţi scorurile, pentru a identifi ca punctele tari şi punctele slabe ale abilităţilor de 
literaţie ale elevului.

Identifi carea nivelurilor de citire
În partea de jos a fi ecărei fi şe de răspuns se dă scorul care denotă nivelul de citire independent, de in-

struire şi, respectiv, de frustrare. Aceste indicaţii trebuie trecute pe fi şa de scor globală şi interpretate.

Dacă scorurile obţinute de elev la recunoaşterea cuvintelor izolate, recunoaşterea cuvintelor în context 
şi comprehensiune converg spre acelaşi nivel de clasă la oricare dintre nivelurile independent, de instru-
ire şi de frustrare, acele scoruri ar trebui acceptate. Dacă scorurile diferă la vreunul din aceste niveluri, 
atunci examinatorul trebuie să analizeze situaţia. De regulă, este bine să acceptaţi ca indicator al nivelului 
de citire cel mai mic scor, cu rezerva că dacă suspectaţi că elevul ar fi  putut fi  infl uenţat de factori externi 
la vreunul din teste – noutatea sarcinilor, oboseală, perturbare, lipsă de interes penrtu subiectul textului 
etc. – , puteţi decide să nu scădeţi nivelul de citire al elevului din cauza acelui rezultat.

Luaţi rezultatele testului ca o sugestie pentru locul de unde ar trebui să începeţi să predaţi, dar la primele 
lecţii observaţi cu atenţie dacă elevul face faţă cerinţelor/textelor de la nivelul la care a fost plasat. Fiţi 
pregătit să treceţi elevul la materiale mai uşoare sau mai grele, după cum vă va sugera performanţa lui 
la diferite sarcini de instruire.

Evaluarea componentelor cititului

Identifi carea celor trei niveluri de citire şi a capacităţii de ascultare este foarte importantă, aşa cum 
s-a explicat mai sus. Dar o funcţie şi mai importantă a inventarului informal de citire este faptul că acesta 
relevă diverse lucruri despre procesele de citire parcurse de elev.

Iată o serie de întrebări care pot fi  clarifi cate prin compararea diferitelor scoruri şi, în unele cazuri, 
prin examinarea atentă a răspunsurilor la testele inventarului informal de citire.

Recunoaşterea cuvintelor

1.  Citirea cuvintelor recunoscute instantaneu. În mod normal, cititorii în formare au un bagaj 
crescînd de cuvinte pe care le recunosc instantaneu, numit vocabular instantaneu. Recunoaşterea 
cuvintelor izolate, arătate rapid, oferă o măsură a recunoaşterii cuvintelor din vocabularul instan-
taneu la diferite niveluri de clasă.

2.  Decodifi carea. În mod normal, cititorii în formare pot decodifi ca literele şi le pot raporta la sunete 
pentru a pronunţa un cuvînt scris. Cînd elevii ajung la nivelul la care recunoaşterea instantanee 
a cuvintelor din listă scade, ne aşteptăm ca ei să-şi folosească abilitatea de a recunoaşte cuvinte 
în condiţii necronometrate, deoarece acest mod de prezentare le permite să examineze cuvîntul 
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şi să aplice ceea ce ştiu despre corespondenţa literă-sunet. Astfel, ne aşteptăm la o disparitate în 
favoarea scorului necronometrat.

3.  Recunoaşterea cuvintelor în context. În mod normal, cititorii în formare îşi dezvoltă şi abilităţile 
de a utiliza contextul unui pasaj care are sens, pentru a identifi ca cuvintele necunoscute. De aceea, 
scorurile pentru nivelurile independent, de instruire şi de frustrare sînt mai înalte la recunoaşterea 
cuvintelor în context decît a celor izolate. Este important de observat dacă un elev se ghidează de 
context în procesul de recunoaştere a cuvintelor.

4.  Recunoaşterea cuvintelor în comparaţie cu comprehensiunea. Criteriile privind diversele 
niveluri de citire au fost fi xate pentru recunoaşterea cuvintelor (în context sau izolat) şi compre-
hensiune. Este important de observat dacă un elev se afl ă la nivelul de instruire sau independent atît 
la recunoaşterea cuvintelor, cît şi la comprehensiune. Dacă nu, atunci trebuie stabilit dacă scorul 
este mai ridicat la recunoaşterea cuvintelor sau la comprehensiune.

Comprehensiunea textului citit

1.  Evaluarea cunoştinţelor anterioare. Studiile au arătat că elevii înţeleg mai mult din temele sau 
subiectele despre care au cunoştinţe anterioare. Luarea în considerare a cunoştinţelor anterioare vă 
poate comunica dacă înţelegerea unui elev este facilitată de cunoştinţe anterioare sau îngreunată 
de absenţa acestora.

2.  Performanţa la diferite tipuri de întrebări de comprehensiune. Oare un anume elev este mai 
bun la reproducerea informaţiilor afi rmate explicit sau la deducerea răspunsurilor implicite? Oare 
cunoştinţele de vocabular ale elevului sînt adecvate nivelului clasei în care învaţă? Răspunsurile 
la aceste întrebări pot fi  date după examinarea modelelor de răspuns la diferite întrebări de com-
prehensiune. Scorurile înregistrate la cele trei tipuri de întrebări vor fi  trecute pe fi şa globală.

3.  Capacitatea de ascultare comparată cu înţelegerea textului citit. Capacitatea de ascultare poate 
fi  considerată drept o limită superioară temporară a capacităţii de înţelegere a textului scris. Dacă 
abilitatea de înţelegere a textului scris este la fel de dezvoltată precum abilitatea de a înţelege un 
text citit de altcineva cu voce tare, atunci nu ne putem aştepta ca instruirea concentrată pe dez-
voltarea comprehensiunii să conducă la creşterea spectaculoasă a comprehensiunii textului citit. 
Dar dacă abilitatea de înţelegere a textului ascultat depăşeşte semnifi cativ înţelegerea textului citit, 
s-ar putea ca predarea focalizată pe dezvoltarea abilităţilor de înţelegere a textului citit să conducă 
la progrese mai semnifi cative. Deci este util să comparăm abilităţile de comprehensiune a textului 
citit cu cele de comprehensiune a textului ascultat.

Rata de citire

Rata de citire a unui elev are importanţă semnifi cativă în stabilirea abilităţii globale de citire a acestuia. 
În general, elevii care se consideră cititori slabi înregistrează şi ritmuri mai scăzute de lectură. Elevii care 
citesc mai rar pot fi  ajutaţi cu exerciţii de citire fl uentă.
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Inventar informal de citire
Fişă generală de scorare

Elevul: _____________________ Clasa: _______________________________

Învăţătorul: __________________ Şcoala: ______________________________

Data: _______________________  Examinatorul: _________________________

Nivelul 
de citire

Recunoaşterea cuvintelor Comprehensiune Rata 
de 
citire

Instantaneu Necronometrat În con-
text

Cunoştinţe 
anterioare 

Citirea 
pasajelor

Capacitatea 
de ascultare

P
1.1
1.2
2
3
4
5
6

Niveluri de citire Elemente ale abilităţii de comprehensiune
Nivel independent Reproducere _________ din __________
Nivel de instruire Deducţie ____________ din __________
Nivel de frustrare Vocabular ___________ din __________
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Partea a II-a. Adecvarea predării-învăţării  la rezultatele evaluării. 
Tehnologii didactice

Partea a II-a a acestui ghid prezintă strategii şi metode de predare, pe care le puteţi folosi ca reacţie 
la nevoile specifi ce identifi cate la tinerii cititori prin intermediul evaluării prezentate în Partea I. Tabelul 
de mai jos sugerează metode de predare utilizate pentru a dezvolta acele abilităţi la care elevul cititor 
atestă probleme. Tehnicile şi metodele inserate în partea dreaptă a tabelului vor fi  explicate în secţiunile 
următoare ale ghidului.

Conceptele despre scris Orientarea textului ti-
părit în cărţi, cunoştinţe 
despre punctuaţie

Abordarea experienţei de utilizare a limbii; Citi-
tul cărţilor în comun; Scrisul în comun

Conceptul de cuvînt Abordarea experienţei de utilizare a limbii; Citi-
tul cărţilor în comun; Scrisul în comun

Cunoaşterea alfabetului (Cunoştinţe specifi ce ţării/limbii)

Abordarea fonetică 
analitico-sintetică. 
Corespondenţa literă-
sunet 

Cutii Elkonin; Împinge şi Spune; Construire de cuvinte; Sortarea cuvinte-
lor; Scrisul în comun

Fluenţă Lectura în ecou; Forumul Cititorilor; Cititul în cor
Comprehensiune Activitatea Dirijată de Lectură (ADL)

Activitatea Dirijată de Lectură şi Gîndire (ADLG)
Activitatea Dirijată de Ascultare şi Gîndire (ADAG)
“Ştiu/Vreau să ştiu/Am învăţat”
Predarea reciprocă
Citire şi interogare
Procedeul cercetării (ReQuest)
Cititul în perechi/rezumatul în perechi
Harta semantică
Grafi cul T
Diagrama arbore
Utilizarea întrebărilor de ordin superior
Gîndirea cu voce tare în timpul lecturii

Vocabular Conversaţii cu cuvinte

Aceste sugestii metodologice nu intenţionează să înlocuiască predarea cititului de care copiii au deja 
parte. Respectivele idei constituie o completare la ceea ce faceţi deja şi un remediu pentru nevoile de 
învăţare ale elevilor, identifi cate prin evaluare atentă.

PREDAREA CONCEPTELOR DESPRE SCRIS

Există numeroase concepte despre scris pe care copiii trebuie să le stăpînească pentru a se orienta 
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adecvat la lecţiile de citire. Aceste concepte includ înţelegerea aranjării în pagină a textelor; faptul că 
scrisul conţine un mesaj sau că el reprezintă cuvinte şi nu ilustraţii; orientarea textului pe pagină; sensul 
termenilor utilizaţi în predarea cititului, cum ar fi  „început”, „sfîrşit”, „prima”, „ultima”; unde se găseşte 
partea de „sus” şi cea de „jos” a paginii; termenii „cuvînt” şi „literă”, litere mari şi litere mici, precum şi 
cunoştinţe de bază privind punctuaţia.

Conceptele despre scris trebuie promovate, dacă se dovedeşte că un elev nu le stăpîneşte. Remediile 
descrise în această secţiune sînt recomandate şi ca supliment la predarea care se face la grădiniţă şi în 
clasa întîi, deoarece oricare copil va benefi cia de pe urma expunerii holistice la practicile literaţiei.

Cînd elevii nu deţin conceptele despre scris, următoarele două strategii s-au dovedit utile: abordarea 
bazată pe experienţa de utilizare a limbii şi citirea în comun a cărţilor.

ABORDAREA BAZATĂ PE EXPERIENŢA UTILIZĂRII LIMBII

(individual, cu grupuri mici)

O lecţie care se bazează pe experienţa 
utilizării limbii îşi propune să stimuleze 
copiii să vorbească despre un subiect, să 
observe cum cele spuse de ei se pot scrie 
şi apoi să exerseze citirea celor spuse de ei 
şi consemnate în scris. Deoarece textul se 
discută prima dată cu copiii şi mesajul este 
exprimat prin cuvinte proprii, experienţa 
limbii oferă o introducere naturală la 
citire.

La început, învăţătorul înregistrează 
experienţele copiilor pe măsură ce ei vor-
besc. Dacă grupul e sufi cient de mic, fi ecare 
copil va dicta un enunţ despre propria-i 
experienţă. Învăţătorul este creionul copiilor. Mai tîrziu, copiii pot ilustra şi descrie experienţele proprii, 
le pot citi întregii clase şi îşi pot expune munca în sala de clasă.

Lecţia bazată pe experienţa utilizării limbii este mai efi cientă în grupuri cu 6-12 copii, deşi poate fi  
aplicată şi la grupuri de pînă la 20-25 elevi, dacă e nevoie. În clasele mai numeroase, proiectaţi activitatea 
doar pentru o parte a clasei şi găsiţi sarcini alternative pentru elevii care nu participă la această activitate. 
Lecţia poate fi  predată în trei părţi de cîte 20-30 minute.

Paşii care trebuie urmaţi sînt prezentaţi mai jos.

Începeţi cu un stimul vizual. Oferiţi un imbold pentru discuţie şi scriere. De exemplu:
– un peşte într-un borcan mai mare – atenţionaţi copiii să nu atingă peştele, dar să vorbească despre el;
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– profi taţi de un eveniment interesant care tocmai s-a întîmplat, cum ar fi  prezenţa unui vizitator la 
şcoală sau o excursie recentă, o demonstraţie, un experiment la o lecţie de ştiinţe;

– puteţi citi prima parte a unei poveşti, cerîndu-le s-o încheie ei şi să v-o dicteze.

Antrenaţi copiii în discuţie. Antrenaţi copiii în discuţii de cinci minute pe marginea subiectului. 
Amintiţi-vă să introduceţi cuvintele-cheie – numele lucrurilor – care apar în discuţie. Amintiţi-vă că, deşi 
lecţiile bazate pe experienţa utilizării limbii sînt menite să înregistreze ce spun copiii, ele pot fi  o bună 
ocazie de a învăţa cuvinte noi atunci cînd acestea sînt plasate într-un context interesant, memorabil.

Scrieţi după dictare. Precizaţi că veţi nota ceea ce spun elevii despre experienţele lor. Cereţi-le să 
dea un titlu povestirii pe care o vor crea. Scrieţi titlul în partea de sus a paginii şi pronunţaţi fi ecare cuvînt 
pe măsură ce îl scrieţi. Apoi cereţi fi ecărui copil să spună ceva despre subiectul în discuţie. Rugaţi copiii 
să arate locul de pe foaie unde trebuie să începeţi a scrie. Începeţi din colţul de stînga sus, scrieţi exact 
ceea ce spun copiii, pronunţînd fi ecare cuvînt, pe măsură ce îl scrieţi. Invitaţi şi alţi copii să contribuie, 
procedînd la fel cu intervenţia fi ecăruia.

Citiţi textul pe care l-aţi notat. După fi ecare propoziţie dictată, învăţătorul va citi textul cu voce tare, 
plasînd un cartonaş sub fi ecare cuvînt pe măsură ce îl citeşte. Apoi copilul care a dictat propoziţia o va 
citi, urmat de întregul grup în cor. Repetaţi fi ecare propoziţie. Atunci cînd citeşte întreg grupul, cereţi-
le copiilor să înceapă chiar de sus, de la primul rînd. Vor avea nevoie de ajutor, aşa că însoţiţi-i şi dvs., 
citind în şoaptă împreună cu ei.

Extindeţi activitatea. Expuneţi textul şi repetaţi activitatea de citire în ziua următoare cu întreg grupul, 
cu grupuri mici şi cu unii copii aparte. Apoi propuneţi-le să ilustreze textul alcătuit împreună, să-i dea un 
titlu. Citiţi un enunţ şi rugaţi un copil să arate unde este scris acesta. Copiii vor arăta cuvintele pe măsură 
ce le spun. Localizaţi cuvinte specifi ce din anumite rînduri. Învăţătorul poate avea cuvintele scrise şi pe 
cartonaşe. Copiii vor numi cuvîntul de pe cartonaş şi vor găsi perechea (acelaşi cuvînt) din text.

Paşi ce facilitează identifi carea cuvintelor în text. După citire, spuneţi copiilor că vor învăţa cîteva 
cuvinte. Scrieţi cîteva cuvinte din text pe cartonaşe diferite. Cereţi copiilor să identifi ce acele cuvinte în 
text. Precizaţi: „Iată cuvîntul ..... Găsiţi acelaşi cuvînt în text. Plasaţi cartonaşul acolo unde vedeţi acelaşi 
cuvînt în text.”. Repetaţi această activitate cu alte cuvinte. Dacă elevii au nevoie de ajutor, arătaţi-le 
cuvintele. Puteţi citi propoziţiile în care apar cuvintele respective. Repetaţi procedura cu alte cuvinte. 
Aceeaşi procedură poate fi  respectată şi la învăţarea literelor.

Variantă:
Dacă această activitate este prea uşoară pentru copii, cereţi-le să găsească un cuvînt pe care îl cunosc, 

să-l indice sau să pună mîna pe cuvîntul respectiv. Cereţi-le să vă spună ce înseamnă acel cuvînt. Lăudaţi-i 
dacă răspund corect. Dacă nu, spuneţi-le dvs. cuvîntul sau identifi caţi cuvîntul pe care l-a spus copilul.

Citiţi-le cuvîntul şi cereţi-le să-l citească şi ei. Repetaţi acest demers cu alte cuvinte. Puteţi să le oferiţi 
copii scrise ale cuvintelor pe care le ştiu. Elevii pot colecta cuvintele pe care au învăţat să le citească din 
textul produs de ei. Dacă au o copie a textului, pot sublinia sau încercui cuvintele pe care le cunosc.

S-ar putea ca elevii să-şi amintească doar cîteva cuvinte din textele de la început. Nu e nici o problemă. 
Continuaţi să îi ajutaţi să-şi înregistreze în scris ideile (să vi le dicteze). Pe măsură ce se creează mai multe 
texte, se vor învăţa mai multe cuvinte. Recitirea textelor îi va ajuta pe copii să progreseze.
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Copiii pot exersa dacă pregătiţi o variantă de text lacunar. Această versiune ar trebui să coincidă cu 
originalul, doar că vor fi  cîteva spaţii libere în locul cuvintelor care lipsesc. Cereţi copiilor să restabilească 
cuvintele care lipsesc. Citiţi textul împreună cu ei. Dacă ajungeţi la spaţiul liber, opriţi-vă.  Scrieţi cuvîntul 
atunci cînd copiii vă spun ce lipseşte.

Variantă:
Scrieţi cuvintele care lipsesc în partea de jos a foii, înainte de a începe această activitate. Astfel, copiii 

vor avea un reper vizual.

Exersaţi clasifi carea cuvintelor. Copiii pot colecta cuvintele pe care le învaţă. Aceste colecţii vor 
fi  parte a portofoliului lor. La început, copiii vor colecta pur şi simplu cuvintele. După ce vor avea cam 
15-20, pot efectua cu acestea diferite exerciţii.

Variantă:
O activitate simplă ar fi  să identifi ce cuvintele care încep la fel. Identifi carea cuvintelor care încep cu 

aceeaşi literă este un exerciţiu care îi va ajuta pe unii copii să asocieze literele cu sunetele. Ei vor învăţa 
cel mai bine corespondenţa literă-sunet din cuvintele pe care le cunosc deja. De asemenea, le puteţi oferi 
cuvinte care încep cu diferite litere, cerîndu-le să le aranjeze în aşa fel, încît un cuvînt să înceapă cu litera 
cu care s-a încheiat cuvîntul precedent (atenţie la cuvintele care se termină cu ă).

Cereţi copiilor să găsească cuvinte care numesc oameni sau locuri, animale sau culori, lucruri pe care 
le găsim afară, să selecteze cuvintele care sînt importante pentru ei, cuvintele care denumesc o acţiune.

Ce ne aşteptăm să înveţe copiii din abordarea bazată pe experienţa utilizării 
limbii?

• Copiii vor învăţa că cititul este „consemnarea în scris a vorbitului”. Scopul scrierii este să 
înregistreze idei – sub forma unor cuvinte –, pentru a putea fi  recitite. Explicarea scopului cititului 
este deseori omisă atunci cînd îi învăţăm pe copii să citească. Dar copiii sînt fi inţe inteligente şi 
vor găsi că e mai uşor să înţeleagă sensul detaliilor cititului, pe care vor trebui să-l înveţe curînd, 
dacă înţeleg imaginea de ansamblu: scopul cititului limbajului scris (Jesse Reid, 1998).

• Copiii învaţă conceptele despre scris. Au învăţat (sau poate au început să înveţe) că limba pe care 
o vorbesc este compusă din cuvinte. Cuvintele se compun din litere. Ele se scriu pe pagină de la 
stînga la dreapta şi de sus în jos. De fi ecare dată cînd se citeşte se spun aceleaşi lucruri, pentru că 
scrisul fi xează cele spuse şi ni le aduce înapoi de fi ecare dată cînd le citim.

• Copiii pot învăţa să recunoască nişte cuvinte. Atunci cînd văd cuvintele separate scoase din 
textul dictat, s-ar putea să le recunoască, cum ar recunoaşte faţa unui prieten. Pentru a exersa mai 
mult, operaţi cu aceleaşi cuvinte, clasifi cîndu-le în baza diferitelor criterii:
– care numesc obiecte/fi inţe;
– care numesc fi inţe/acţiuni ale lor;
– care numesc obiecte de o anumită formă (minge, bilă, măr, vişină vor fi  separate de cele care 

numesc lucruri ce nu sînt rotunde).
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CĂRŢILE MARI PENTRU CITITUL ÎN COMUN

(cu grupuri mici, cu clasa întreagă)

Pentru o activitate de citire în comun, 
veţi avea nevoie de Cartea Mare, pe care o 
puteţi confecţiona singur.

Cartea Mare este o carte de mărimea 
unui ziar, cu 4-16 pagini, cu litere destul 
de mari (de 2.5-5 cm înalţime), pentru a fi  
citite de un grup de elevi aşezaţi ceva mai 
departe de ea (Holdaway, 1979). Ajută dacă 
aveţi şi nişte ilustraţii pe fi ecare pagină, 
pentru a veni în sprijinul înţelegerii textu-
lui. Hîrtia din care se confecţionează astfel 
de cărţi poate fi  ambalaj reciclat. Chiar şi 
ziarele care au zăcut în soare timp de mai 
multe săptămîni vor fi  decolorate sufi cient 
pentru a putea fi  refolosite la confecţionarea 
unor Cărţi Mari. Deoarece scrisul din aceste cărţi trebuie să fi e cu litere groase şi pronunţate pentru a fi  
descifrabile de la distanţă, recomandăm folosirea unei carioca groase sau a unei bucăţi de cărbune.

Confecţionarea Cărţilor Mari poate necesita efort, aşa că este bine să alegem texte care pot fi  citite de 
mai multe ori pentru diferite scoputi. Deseori, Cărţile Mari se scriu după un model precum cel de jos:

• Un model de întrebare şi răspuns:
 “Urs brun, urs brun, ce vezi?
 Văd o raţă galbenă care se uită la mine.” (în limba engleză de Martin/Carle, 1972).

• Un text cu enumeraţie:
 “Luni, regele a venit să mă vadă. Dar nu eram acasă.
 Marţi, regele şi regina au venit să mă vadă. Dar nu eram acasă.
 Miercuri, regele, regina şi prinţul au venit să mă vadă. Dar nu eram acasă.” (în limba engleză 

de Shulevitz).
• Un model de numărare:

 “Un elefant se legăna pe o pînză de păianjen
 Şi pentru că singur era, a mai chemat un elefant.
 Unu, doi, trei...
 Doi elefanţi se legănau pe o pînză de păianjen...”.

Alte texte potrivite pentru Cărţile Mari:
• ghicitori (ghicitoarea se scrie pe o parte a paginii, iar răspunsul pe partea opusă);
• glume (majoritatea textului se scrie pe o pagină, iar poanta pe pagina opusă);
• concepte (cărţile pot avea diverse subiecte: animale, persoane renumite, lucruri pentru care sîntem 

recunoscători, imagini asociate cu fi ecare anotimp).
După ce confecţionaţi cartea, testaţi-o pe un grup de copii într-o activitate de citire în comun. În funcţie de 

mărimea grupului, puteţi lucra cu întreaga clasă sau doar cu un grup mic. Paşii activităţii sînt descrişi mai jos. 
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CITITUL ÎN COMUN

(cu grupuri mici, cu clasa întreagă)

Adunaţi copiii aproape de text pentru 
a putea vedea clar cele scrise şi pentru a 
crea un sentiment de apartenenţă la comu-
nitatea clasei. Aşezaţi cartea pe un stativ 
sau pe un suport, pentru a putea fi  văzută 
cu uşurinţă de copii şi pentru ca aceştia 
să poată arăta textul pe măsură ce citiţi. 
Folosiţi un arătător pentru a indica fi ecare 
cuvînt din text. Încercaţi să citiţi fl uent. 
Ţineţi minte: dumneavoastră oferiţi un 
model de citire fl uentă pentru copii.

Începeţi prin răsfoirea rapidă a cărţii, 
discutînd despre ceea ce urmează să audă co-
piii. Prima dată cînd citiţi textul, introduceţi 
povestea vorbind despre titlu, copertă şi 
pagina de titlu. Dacă aţi desenat ilustraţii, priviţi-le pe rînd şi încercaţi să ţeseţi povestea în jurul lor.

Apoi citiţi textul cu voce tare şi cu intonaţie, pe măsură ce urmăriţi cu arătătorul textul – cuvînt cu 
cuvînt, expresie cu expresie. Citiţi cu o voce animată, nici prea repede, nici prea rar. Copiii vor urmări 
cu privirea textul indicat de dvs. Din cînd în cînd opriţi-vă, pentru a le cere copiilor să spună un cuvînt 
predictibil sau o expresie, sau ce cred că se va întîmpla în poveste în cele ce urmează.

Dvs. şi elevii puteţi citi pe rînd. Puteţi citi în cor cîte o pagină, cu alte cuvinte, dvs. şi copiii citiţi 
cuvintele împreună pe măsură ce le indicaţi. Puteţi citi în ecou cîte o pagină, adică dvs. citiţi un rînd, iar 
copiii recitesc acelaşi rînd împreună în cor, în timp ce dvs. indicaţi cuvintele.

Pe măsură ce citiţi şi după ce aţi terminat de citit le puteţi cere elevilor să răspundă la întrebări care 
se referă la text. Aceste întrebări pot fi  deschise. Ele pot viza experienţele personale ale elevilor sau alte 
cărţi cu subiect asemănător, pe care le-au citit.

Odată ce elevii s-au familiarizat cu textul, îl puteţi folosi pentru a preda unele aspecte de literaţie.
Puteţi să:
• acoperiţi un cuvînt şi le cereţi elevilor să-l ghicească din context sau după prima literă şi context, 

sau după primele două litere etc.;
• scrieţi 4-5 propoziţii din text pe fîşii de hîrtie şi cereţi elevilor să le pună în ordine;
• tăiaţi în bucăţele o propoziţie şi cereţi elevilor să ordoneze părţile;
• oferiţi elevilor cartonaşe cu cuvinte şi cereţi să le potrivească cu cuvintele din text sau cu cuvintele 

care încep cu aceeaşi literă, sau care rimează cu ele, sau care conţin aceeaşi silabă etc.;
• împărţiţi cartonaşe cu litere mici şi cereţi elevilor să le potrivească cu perechile de litere mari din 

text şi viceversa;
• indicaţi literele mari de la începutul propoziţiilor şi explicaţi de ce se folosesc;
• explicaţi funcţia punctuaţiei utilizate;
• cereţi elevilor să indice cuvintele care descriu ceva sau cum s-a simţit cineva, sau ce a făcut cineva 

etc.
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Rezumat al instrucţiunilor pentru cititul în comun

• Pregătiţi-vă pentru cititul în comun. Alegeţi cu grijă textul. Confecţionaţi Cartea Mare, pentru a 
o folosi de mai multe ori. Pentru cititorii începători, textul poate fi  un cîntec, o zicătoare, o poveste 
populară repovestită mai simplu, informaţii despre un subiect de interes pentru copii. Scrieţi textul 
cu litere destul de mari pentru ca un grup de elevi să-l poată citi – adică literele să fi e de 5 cm 
înălţime. Adăugaţi ilustraţii.

• Prima citire:
1. Răsfoiţi cartea împreună cu elevii. Citiţi titlul şi numele autorului. Dacă elevii sînt începători, 

explicaţi că titlul este numele cărţii şi că oferă idei despre ceea ce se conţine în carte. Întrebaţi-i 
ce le sugerează titlul cărţii pe care urmează s-o citească. Îndemnaţi-i să gîndească cu voce tare 
– modelaţi felul în care ne gîndim la o carte sau la subiectul ei.

2. Citiţi numele autorului, dacă există un autor. Explicaţi că autorul este persoana care a scris cartea. 
Întrebaţi-i dacă cunosc alte cărţi de alţi autori. Menţionaţi cîteva cărţi şi spuneţi-le cine le-a scris.

3. Subliniaţi-le copiilor ce pot învăţa la această lecţie, la ce să fi e atenţi.
4. Citiţi din nou titlul şi indicaţi ilustraţia de pe copertă. Cereţi elevilor să prezică ce se va întîmpla 

în poveste sau ce s-ar putea învăţa din text.
5. Prezentaţi cartea într-o manieră atractivă. Dacă aţi inclus ilustraţii, arătaţi-le copiilor şi invitaţi-i 

să ţese povestea în jurul acestor ilustraţii.
6. Citiţi textul expresiv, pînă la capăt. Urmăriţi cu arătătorul cuvintele pe măsură ce citiţi – nici 

prea repede, nici prea rar. Concentraţi-vă pe sensul textului. Cereţi elevilor să citească şi ei, să 
vi se alăture, dacă doresc.

7. Pe măsură ce citiţi, opriţi-vă pentru a comenta textul, subliniind sensul acestuia. Amintiţi-vă 
că serviţi drept model de cititor fl uent, dar şi de persoană interesată de ceea ce citeşte şi care se 
gîndeşte la sensul celor citite. Cereţi elevilor să comenteze şi ei cele citite.

8. Opriţi-vă pentru a cere elevilor să prezică ce se va întîmpla în text, mai ales înainte să întoarceţi pagina. 
După ce aţi citit secvenţa respectivă, cereţi-le să comenteze dacă ceea ce au bănuit s-a adeverit.

9. După ce terminaţi de citit, rugaţi elevii să vă spună cum s-au simţit după ce au ascultat textul, 
la ce s-au gîndit şi de ce.

• Recitirea textului
1. Recitiţi textul, cerînd elevilor să citească cu dvs. Cereţi-le să citească în ecou: dvs. citiţi un rînd, 

elevii îl repetă în cor. Cereţi-le să citească cu dvs. în cor.
2. Cereţi-le să bată din palme ritmul textului, să gesticuleze şi să exprime prin mimică acţiunea. 

Invitaţi cîţiva copii să dramatizeze secvenţe.
3. Expuneţi textul în sala de clasă pentru ca elevii să-l poată reciti. Dacă este posibil, pregătiţi 

variante mici ale textului sau ale unor secvenţe pentru ca elevii să poată exersa cititul. Pot citi 
pe rînd, cu un partener sau în grupuri mici.

 Ce învaţă copiii din acest tip de activitate?
– copiii înţeleg scopul cititului: de a retransmite mesaje şi de a experimenta bucuria textului;
– copiii învaţă nişte convenţii ale limbajului scris – aranjarea cuvintelor pe pagină, unităţile de 

cuvinte, literele, majusculele, punctuaţia;
– copiii încep să recunoască anumite cuvinte;
– copiii încep să asocieze literele cu sunete.
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Conştientizarea sunetelor şi a corespondenţei literă-sunet

Cunoaşterea sunetelor şi a corespondenţei dintre literă şi sunet se corelează foarte puternic cu suc-
cesul înregistrat în învăţarea cititului. Însă predarea care se focalizează pe dezvoltarea acestor cunoştinţe 
trebuie completată cu o abordare holistică, astfel încît copiii să aibă o înţelegere solidă a felului în care 
părţi din învăţarea cititului şi scrisului se leagă de întreaga activitate de citit şi scris.

SEGMENTAREA FONEMICĂ CU AJUTORUL CUTIILOR ELKONIN

(individual)

Utilizarea cutiilor Elkonin este o activitate care îşi 
propune să dezvolte abilitatea elevului de a segmenta 
cuvintele în sunete. Aveţi nevoie de o serie de pătrate 
legate între ele, desenate pe hîrtie (cutiile Elkonin). 
Numărul pătratelor va fi  acelaşi cu numărul sunetelor 
în cuvîntul pe care doriţi ca elevul să-l segmenteze. Veţi 
avea nevoie de fi şe de plastic sau din alt material, sau 
de bomboane.

Alegeţi un cuvînt scurt (2-3 sunete) şi utilizaţi o 
cutie Elkonin cu numărul corespunzător de pătrate. 
Cereţi elevului să urmărească ce faceţi şi spuneţi-i că 
vreţi să facă şi el acelaşi lucru. Pronunţaţi cuvîntul, apoi 
pronunţaţi-l din nou sunet cu sunet. Cînd pronunţaţi 
sunetele, aşezaţi o fişă/bomboană într-o cutie de la 
stînga la dreapta. Cereţi copilului să facă şi el la fel, 
folosind acelaşi cuvînt. Dacă comite o greşeală, opriţi-l 
şi modelaţi din nou, apoi lăsaţi-l să încerce din nou. Repetaţi procesul pînă cînd copilul reuşeşte.

Repetaţi activitatea cu un alt cuvînt. În funcţie de cît de grea vi se pare activitatea în raport cu acest 
copil, alegeţi un cuvînt cu acelaşi număr de sunete sau cu mai multe.

Atunci cînd copilul reuşeşte să segmenteze cuvintele în sunete destul de bine, începeţi să folosiţi litere 
în loc de fi şe sau bomboane.

Dacă aşezarea literelor în cutia Elkonin este o activitate uşoară pentru copil, renunţaţi la pătrate şi 
continuaţi să plasaţi doar literele. Puteţi folosi, de asemenea, un fl anelograf.

Opriţi-vă pentru a răspunde la întrebări şi a comenta. Apoi prezentaţi următoarea activitate ca pe un 
exerciţiu pentru începuturi de cuvinte şi pentru rime, pentru sunete şi pentru corepondenţa sunet-literă.
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ÎMPINGE ŞI SPUNE

(individual)

Scrieţi cu litere de tipar, cu caractere mari (cca 2 cm) 
mai multe cuvinte pe hîrtie groasă sau pe carton. Tăiaţi 
fi ecare cuvînt în părţile componente – fi e în silabe, fi e în 
începuturi (onsets) şi sfîrşituri de cuvînt (rime) (elementul 
de la început şi modelul fonogramatic – combinaţia de 
vocală şi consoană – care urmează).

Este cel mai potrivit să începeţi prin a citi o carte sau 
a scrie după dictare un text ce conţine cuvinte potrivite 
cu modelul pe care vreţi să-l exersaţi.

De exemplu, dacă folosiţi cuvîntul „pom”, puteţi să-l 
segmentaţi în

p  o  m

Arătaţi-i copilului cum puteţi pronunţa fi ecare parte cu 
voce tare şi, în acelaşi timp, împingeţi litera în faţă pe masă. 
Împingeţi p şi spuneţi /p/, apoi împingeţi o şi spuneţi /o/, apoi 
împingeţi m şi spuneţi /m/. Cereţi copilului să încerce. Apoi 
îndepărtaţi p şi împingeţi r în locul lui.

r  o  m

Cereţi copilului să împingă  părţile componente pe masă 
în  timp ce pronunţă sunetul respectiv. Apoi înlocuiţi r cu d şi aşa mai departe.

d  o  m

Opriţi-vă pentru a răspunde la întrebări şi apoi demonstraţi Construirea cuvintelor, o altă activitate 
pentru dezvoltarea cunoştinţelor despre corespondenţa dintre literă şi sunet.

CONSTRUIREA CUVINTELOR

(individual)

Confecţionaţi din hîrtie, carton, pînză sau lemn un fl anelograf cu dimensiunile de 75 cm lăţime şi 90 
cm înălţime. Decupaţi din carton fi şe cu literele alfabetului scrise cu caractere mari. Literele să fi e de 
8-10 cm înalţime şi treimea de jos a fi ecărui cartonaş să fi e liberă. Decupaţi cartonaşe şi cu grupurile de 
litere CH, GH etc.

În rîndul de jos, puteţi aşeza cartonaşe cu cuvinte preluate din textul pe care vi l-a dictat un copil sau 
dintr-o poveste preferată. Aceste cuvinte pot fi  amestecate şi rearanjate apoi de copil.
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Aşezaţi cartonaşele cu vocale în rîndul de sus şi cele cu consoane dedesubt. Lucrînd cu unul dintre 
cuvintele din propoziţie, în rîndul trei aranjaţi un cuvînt din literele alese din cele două rînduri de sus. 
Cereţi copilului să citească cuvîntul. Apoi înlocuiţi elementul de început cu un alt element din rîndul 
al doilea şi cereţi copilului să citească. Încercaţi să substituiţi mai multe elemente de început şi cereţi 
copilului să le citească. Unui copil lipsit de experienţă, atît ar fi  destul pentru o primă sesiune.

La activitatea următoare, înlocuiţi elementul fi nal cu o consoană sau cu grupuri de consoane şi cereţi co-
pilului să citească. Încercaţi să alternaţi elementul de la sfîrşit. Pentru o activitate este sufi cient. La o sesiune 
mai avansată, încercaţi să substituiţi diferite vocale şi cereţi copilului să citească cuvintele care rezultă.

Mai tîrziu, lăsaţi copilul să conducă: el poate înlocui diferite consoane sau vocale de la începutul şi 
de la sfîrşitul cuvîntului şi cuvintele rezultate le poate citi cu voce tare.

Într-o altă activitate, puteţi cere copilului să scoată o literă şi să pronunţe cuvîntul astfel format (de 
ex., începeţi cu mai, cereţi copilului să scoată m şi să pronunţe cuvîntul care rămîne ai); sau adăugaţi o 
literă la un cuvînt (de ex., ar – car, artă – hartă, ac – sac, ac – lac, cum – acum, lin – Alin, Alina – Alin, 
miere – mere).

Această activitate poate fi  efectuată cu grupuri mici sau cu întreaga clasă, dacă fi ecare elev are pînza 
cu buzunărele şi cartonaşele necesare.

Prezentaţi apoi Sortarea cuvintelor ca o activitate de clasifi care, care ajută la exersarea unor modele/
tipare de cuvinte.

SORTAREA CUVINTELOR

(individual, cu grupuri mici)

1.  Aşezaţi două grupuri de cuvinte, de exemplu, astfel:

mac  merg
ac   alerg
lac   şterg
fac   converg

2.  Asiguraţi-vă că elevul poate citi un cuvînt din fi ecare grup.
3.  Aşezaţi pe masă un cuvînt din fi ecare grup, pe care copilul îl poate citi. Aceste cuvinte vor fi  cele 

de ghidare. Amestecaţi restul cuvintelor.
4.  Cereţi copilului să ia un cartonaş şi să îl plaseze sub cuvîntul cu care se potriveşte. Nu-l lăsaţi să îl 

pună sub cuvîntul de ghidare greşit. Spuneţi-i: “Acel cuvînt sună ca_____?”. Apoi aşezaţi cuvîntul 
acolo unde se potriveşte. Cereţi-i să sorteze toate cuvintele din grămadă în cele două coloane. Vă 
va ajuta, dacă îi atrageţi atenţia la sunete, dacă îl faceţi să le pronunţe. Pentru a spori elementul de 
surpriză, puteţi întoarce cartonaşele de sortat cu faţa în jos. Puteţi complica exerciţiul, adăugînd o 
a treia coloană de cuvinte.

5. Gîndiţi alte jocuri pentru a face activitatea mai interesantă.

Concentraţia: Întoarceţi cărţile cu faţa în jos şi încercaţi să găsiţi cuvinte care se potrivesc.
“Vino la pescuit”: Împărţiţi cărţile/cartonaşele cu grupurile de cuvinte între doi sau trei copii (jucători). 

Spuneţi-le să îşi ceară reciproc cuvinte din fi ecare grup.
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Întoarceţi cărţile. Capsaţi un grup de consoane iniţiale şi grupuri de consoane cu un sfîrşit de cuvînt, 
ca în exemplul de mai jos:

st ea 
ai
ol
op
oc
at

SCRIEREA ÎN COMUN (SCRIEM CU ACELAŞI STILOU)

(individual, cu grupuri mici, cu întreaga clasă)

Scrierea în comun este o activitate prin care învăţătorul poate demonstra felul în care cuvintele se 
împart în sunete şi se scriu cu litere, precum şi implica copiii într-o activitate de scriere. După  lectura 
unei poezii sau discutarea unui eveniment care i-a preocupat pe toţi copiii, învăţătorul îi adună în jurul 
unui şevalet, fl ipchart sau al tablei şi le cere să îl ajute să scrie despre eveniment. Iniţial, cad de acord 
asupra unei propoziţii scurte pe care vor s-o scrie. De exemplu: “Un pompier a venit la şcoală.” Copiii 
repetă propoziţia de mai multe ori pentru ca fi ecare să conştientizeze cuvintele. Apoi învăţătorul spune: 
„Acum vom scrie primul cuvînt, “un”. Cine poate numi literele pe care trebuie să le scriem?”. Un copil 
numeşte literele U, N. Învăţătorul acceptă şi scrie încet pe hîrtie/tablă. Apoi spune: „Am scris “un”. Care 
este următorul cuvînt pe care vrem să-l scriem? Da, este „pompier”. Este un alt cuvînt, aşa că voi lăsa 
spaţiu între “un” şi prima literă a acestui cuvînt. (Învăţătorul pune degetul după “un” ca să demonstreze 
spaţiul). “Care este primul sunet pe care îl auzim în cuvîntul„pompier”? Da,  /p/. Ce literă vom folosi 
pentru a-l scrie? Da, litera P. Cine poate să scrie litera P pe tablă?”

Posibil, dintr-un astfel de exerciţiu învăţătorul se va alege cu un text, precum Un pompier a venit la 
şcoală. El va spune: “Acest text ar putea să se intituleze “Un pompier a venit la şcoală”. Mai tîrziu vă 
voi arăta cum altfel se poate scrie.” 
Învăţătorul, probabil, se gîndeşte că 
elevii nu vor fi  pregătiţi să se con-
centreze pe toate literele din „pom-
pier” şi din „şcoală”. Mai tîrziu, cînd 
copiii vor putea să recunoască toţi 
diftongii, învăţătorul le va arăta cum 
se scriu aceştia. Dar, pentru moment, 
aceste provocări sînt sufi ciente pen-
tru copii.
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Dezvoltarea cititului fl uent

De ce este importantă fl uenţa? Fluenţa înseamnă citire aparent lipsită de efort, cu expresivitate şi 
infl ecţiuni relevante ale vocii. Cititul fl uent este important deoarece, presupunînd că fi ecare are o anumită 
doză de atenţie disponibilă într-un timp dat, efortul pe care îl fac cititorii, pentru a recunoaşte şi a pronunţa 
cuvintele, implică “consum” de atenţie şi copilul nu mai înţelege sensul celor citite.

Fluenţa poate fi  dezvoltată în mai multe feluri: prin instruire directă, folosind mai ales cititul repetat; 
încorporarea cititului repetat într-un context care este interesant şi are sens, cum ar fi  teatrul cititorilor 
sau cititul în cor.

CITITUL REPETAT

(individual)

Majoritatea învăţătorilor fac exerciţii de lectură repetată. În prezentarea de mai jos veţi găsi cîteva 
idei interesante.

Cercetările au arătat că citirea repetată a aceluiaşi material conduce nu doar la îmbunătăţirea cititului 
acelui text, ci deprinderea de a citi fl uent se poate transfera şi la alte texte. Cititul repetat poate fi  aplicat  
astfel.

1. Alegeţi un text de circa 100 cuvinte la nivelul de instruire al copilului (aici copilul va recunoaşte 
90-96% din cuvinte). Acest text ar trebui să fi e interesant şi să aibă sens, dar nu prea uşor predictibil 
(evitaţi textele care urmează un model/pattern foarte clar, cu multe repetiţii).

2. Pregătiţi un grafi c ca cel de mai jos:
Numele elevului:____________________________

136-140
131-135
126-130
121-125
116-120
111-115
106-110
101-105
96-100
91-95
86-90
81-85
76-80
71-75
66-70
61-65
56-60
51-55
46-50
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41-45
36-40
31-35
Cuvinte pe 
minut

Prima citire A doua 
citire

A treia citire A patra 
citire

A cincea 
citire

A şasea 
citire

3.  Pregătiţi o fi şă de scor pentru a face însemnări, pe măsură ce copilul citeşte. Pentru a ţine mai uşor 
evidenţa, marcaţi fi ecare grup de 5 cuvinte cu creionul, numărînd din cinci în cinci.

4. Cereţi copilului să citească textul cît poate de repede şi de lin. Cronometraţi timpul şi opriţi-l cînd 
au trecut 60 de secunde. Număraţi cuvintele citite, scădeţi cuvintele citite greşit şi scrieţi totalul în 
coloana corespunzătoare acelui citit. Cereţi copilului să exerseze lectura textului între două citiri 
cronometrate consecutive. Cereţi copilului să repete cititul cronometrat şi notaţi progresul său pe 
grafi c. Legaţi punctele rezultate cu o linie colorată şi lăudaţi-l pentru progresul înregistrat.

Gîndiţi-vă prin ce această tehnică diferă de felul de citit repetat pe care învăţătorii îl efectuează în mod 
normal la clasă. Copilul, probabil, va fi  mai motivat să devină un cititor mai fl uent dacă vede cu ochii 
lui progresul înregistrat pe grafi c.

TEATRUL CITITORILOR

(cu grupuri mici, cu clasa întreagă)

Teatrul cititorilor, verbalizarea textului scris, este o modalitate naturală de a promova fl uenţa, pentru că 
elevii exersează cititul fl uent fără să-şi dea seama că fac acest lucru. De asemenea, vor cîştiga încredere 
pentru a vorbi în public şi vor avea o altă relaţie cu literatura.

Pentru această activitate aveţi nevoie de o piesă scurtă sau de un basm transcris. Textul ar trebui să fi e 
destul de scurt pentru a fi  citit în 10-15 minute; să conţină mult dialog, pentru ca fi ecare actor să aibă ceva 
de spus. Parcurgeţi textul, identifi caţi şi marcaţi fragmentele pe care le pot spune diferiţi copii. Părţile 
mai lungi dintre dialoguri pot fi  divizate şi ele.

Urmaţi paşii de mai jos. Solicitaţi voluntari.
Daţi copiilor un exemplar din text şi citiţi-l cu voce tare pentru ca ei să îl audă citit fl uent. Apoi cereţi 

să citească în ecou părţile citite de dvs. (dvs. citiţi o secţiune, apoi ei citesc acea secţiune).
Desemnaţi copiii care vor citi fragmentele. Dacă nu ajung tuturor elevilor, unii vor fi  spectatori. Puteţi 

înviora atmosfera oferindu-le copiilor cîteva elemente de costumaţie şi decor.
Cînd prezintă opera, cereţi elevilor să stea în picioare sau să se aşeze, cu faţa spre spectatori. Pentru 

a-şi acompania textul vor folosi gesturi. Pot reacţiona la ce au spus alte personaje prin limbaj corporal.
Cereţi-le să exerseze citirea scenei respective de mai multe ori pentru a identifi ca aspectele dramatice 

şi pentru a deveni mai fl uenţi.

CITITUL ÎN COR ŞI RECITAREA

(cu grupuri mici, cu clasa întreagă)

Lectura în cor a unei poezii este o altă modalitate naturală de a exersa citirea repetată pentru dezvoltarea 
fl uenţei. Poeziile sînt menite să fi e citite/recitate cu voce tare. Cititul în cor al unor poezii poate fi  distrac-
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tiv, pentru că elevii vor explora 
potenţialul dramatic al poeziei 
şi al vocilor lor proprii.

Prezentări în cor. Scopul 
pentru care cerem copiilor 
să citească în cor este de a le 
menţine vocile animate. Copiii 
vor învăţa să se concentreze pe 
sunete, dacă sînt provocaţi să 
pronunţe versurile astfel încît 
să sune într-un anumit fel.

Poezii dialogate. Multe 
poezii pot fi împărţite între 
două voci. Ideea este ca poezia 
să menţină ritmul. Perechi de 
copii pot exersa pînă cînd pot 
recita poezia lin. Poate va fi 
nevoie să bateţi ritmul pentru ei 
cînd vor citi prima dată. Şi aici 
efectul dramatic îşi va spune 
cuvîntul.

Poezii în cor. Cînd eram copii, interpretam cu plăcere cîntecele în cor. Unele texte sună foarte bine 
dacă le recităm – nu le cîntăm – în grupuri mici, care repetă acelaşi vers, dar la anumite intervale. Multe 
poezioare pentru copii se potrivesc pentru această tehnică. Din nou, cititul în cor urmăreşte să dezvolte 
fl uenţa copiilor: de a citi fără efort, lin şi cu expresivitate. Pentru a realiza fl uenţa, copiii ar trebui să 
exerseze cititul aceluiaşi text de mai multe ori.

O listă de posibile utilizări ale sunetelor.
Mai jos aveţi un set de activităţi, pe care elevii le pot exersa pentru prezentări.
Ce variaţiuni puteţi utiliza într-un cor? La fel ca în muzică.
În primul rînd, variaţiuni de sunete:

• tare (forte);
• uşor (piano);
• uşor spre tare (crescendo);
• tare trecînd spre uşor (decrescendo);
• cu silabe punctate (staccato);
• cu silabele care se unesc (glissando);
• punctînd un sunet;
• cu o pauză pronunţată (fermata);
• cu intonaţia care urcă;
• cu intonaţia care coboară.

În al doilea rînd, sînt variaţiuni ale gamei de voci. Dacă 
faceţi doar două distincţii, acestea vor fi :

• voci mai înalte (alto);
• voci mai joase (tenori sau bas, dacă sînt foarte 

joase).

În al treilea rînd, puteţi varia numărul de vorbitori. 
Fragmentele pot fi  spuse:

• de toţi deodată (în unison);
• de o persoană (solo);
• de perechi (duet);
• de o parte a corului (în părţi);
• de jumătăţi alternante ale corului (antifonic).
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Scara multidimensională a fl uenţei

1 2 3 4
Intensitate şi 
expresivitate

Lectura în gînd. 
Cuvintele nu sînt 
rostite ca într-o 
discuţie cu un 
prieten.

Lectura în gînd. 
Cuvintele sînt 
rostite în mod 
fi resc doar în unele 
părţi ale textului. 
Totuşi, acestea nu 
sunt pronunţate ca 
într-o discuţie cu 
un prieten.  

Citeşte cu voce 
tare şi expresiv. Pe 
alocuri citeşte fără 
intonaţie şi cuvin-
tele nu sînt rostite 
ca într-o discuţie 
cu un prieten. 

Citeşte cu volum şi 
intonaţie diferită. 
Rosteşte cuvintele 
în mod fi resc, ca 
într-o discuţie cu 
un prieten, iar into-
naţia redă mesajul 
textului.

Segmentare Citeşte pe cuvinte 
cu voce monotonă.

Citeşte pe sintag-
me alcătuite din 
două sau trei cu-
vinte. Nu respectă 
semnele de punc-
tuaţie, accentul şi 
intonaţia.

Citeşte cursiv, dar 
face pauze în mij-
locul propoziţiei 
pentru a inspira şi 
pentru a schimba 
intonaţia. Accentul 
şi intonaţia sînt 
respectate doar pe 
alocuri. 

Citeşte cursiv, 
respectînd punc-
tuaţia, accentul şi 
intonaţia.

Fluenţă Ezită să pronunţe 
cuvintele, repetă 
de mai multe ori 
cuvintele şi ex-
presiile din text. 
Uneori citeşte un 
paragraf de mai 
multe ori. 

Citeşte ezitant şi 
face pauze lungi. 
Pronunţă cuvin-
tele cu greutate şi 
întreruperi.  

Citeşte fl uctuant şi 
variază intonaţia 
doar pe alocuri. 
Întîmpină difi cul-
tăţi în pronunţarea 
cuvintelor şi/sau a 
structurilor sintac-
tice specifi ce. 

Citeşte fl uent cu  
pauze potrivite. 
Citeşte corect 
cuvintele şi/sau 
structurile sintacti-
ce difi cile.

Viteză Citeşte lent şi 
încordat.

Citeşte relativ 
repede.

Citeşte repede, dar 
pe alocuri înceti-
neşte ritmul.   

Citeşte cu o viteză 
de conversaţie.

 J. Zutell, T. Rasinski, 1991.
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Predarea-învăţarea comprehensiunii

CADRUL ERR/ABC

Predarea cititului cu comprehensiune este cel mai important scop al predării cititului. Comprehensiunea 
se poate preda şi trebuie să fi e obiectivul predării.

În acest ghid, modelul pe care îl vom urma în predarea comprehensiunii este construit pe cadrul ERR 
(evocare-realizare a sensului-refl ecţie) sau ABC (anticipare-construire a cunoştinţelor-consolidare1). 
Modelul ERR/ABC se bazează pe ideile constructiviste ale lui Jean Piaget.

Piaget a demonstrat că învăţăm să dăm sens lumii înconjurătoare, construind pe conceptele anteri-
oare. În acest proces de atribuire de sens, renunţăm la vechile idei şi, astfel, ne îmbogăţim capacitatea de 
asimilare a lucrurilor noi. Teoria lui Piaget pleacă de la ideea că dezvoltarea copilului implică întărirea 
structurilor lui cognitive, cu alte cuvinte, a schemelor mentale, a „hărţilor” sau a reţelei de concepte de 
înţelegere şi de reacţie la experienţele fi zice din propriul mediu. Refl ectînd asupra experienţelor noastre, 
capacitatea de înţelegere depinde de lumea în care trăim. Fiecare dintre noi generează propriile „reguli” 
şi „modele mentale”, pe care le folosim pentru a da sens experienţelor la care sîntem supuşi. Prin urmare, 
învăţarea implică adaptarea modelelor noastre mentale la noile experienţe.

Lecţiile de citire încep cu faza de evocare/anticipare, elevii fi ind direcţionaţi să se gîndească şi să 
pună întrebări privind subiectul despre care urmează să citească. Această fază urmăreşte scopurile de 
mai jos:

• să aducă la suprafaţă cunoştinţele deja dobîndite de elevi;
• să stabilească scopurile învăţării;
• să focalizeze atenţia elevilor pe subiect;
• să furnizeze un context pentru noile idei;
• să evalueze informal ceea ce ştiu deja, inclusiv concepţiile greşite.

În timpul citirii, învăţătorul îndrumă elevul să pună întrebări, să descopere, să înţeleagă materialul, 
să găsească răspuns la întrebări mai vechi şi să formuleze noi întrebări şi răspunsuri. Numim această a 
doua fază a lecţiei realizarea sensului/construirea cunoştinţelor. Scopurile acesteia sînt:

• să compare aşteptările cu ceea ce se afi rmă în lecţia nouă;
• să revizuiască aşteptările şi să lanseze altele;
• să identifi ce zonele-cheie;
• să facă deducţii;

1  Aceste trei faze ale lecţiei se numesc diferit (nota traducătorului). În România termenii folosiţi destul de 
larg, graţie programului “Lectură şi Scriere pentru Dezvoltarea Gîndirii Critice”, sînt evocare-realizare 
a sensului-refl ecţie (ERR, Steele şi Meredith, 1997). În acest ghid vom folosi ABC (acronimul din limba 
engleză pentru anticipare-construire a cunoştinţelor-consolidare) (Temple, Ogle, Crawford şi Freppon, 
2005). Modelul trifazic a fost folosit mai devreme sub denumirea anticipare-realizare-contemplare de Estes 
şi Vaughn (1986), iar mulţi teoreticieni ai ştiinţelor educaţiei din California utilizează denumirea de Into, 
Through, Beyond (În-prin-mai departe). 
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• să pună întrebări la text;
• să monitorizeze modul individual de gîndire;
• să tragă concluzii asupra materialului;
• să creeze conexiuni personale cu lecţia;
• să pună noile conţinuturi sub semnul întrebării.

După lectură, odată ce elevii ajung să înţeleagă ideile prezentate, învăţătorul îi încurajează să refl ecteze 
asupra conţinutului celor citite, îi întreabă ce înseamnă cele învăţate pentru ei, cum şi-au schimbat per-
spectiva şi cum pot folosi noile cunoştinţe, abilităţi în viaţa de zi cu zi. A treia fază este refl ecţia/con-
solidarea. Scopurile ei sînt:

• să rezume ideile principale;
• să reformuleze în cuvinte proprii cele învăţate;
• să interpreteze ideile;
• să aducă în prim-plan răspunsurile personale;
• să testeze ideile;
• să evalueze învăţarea;
• să identifi ce aplicaţii.

Tabelul de mai jos conţine metode de predare grupate pe cele trei faze ale lecţiei:

Anticiparea/evocarea Construirea cunoştinţelor/
realizarea sensului

Consolidarea/refl ecţia

Trecerea rapidă prin text
Termeni daţi în avans
Organizator verbal

Activitate dirijată de lectură
Activitate dirijată de lectură şi 
gîndire
Procedura recăutării
Predarea reciprocă
Citirea şi rezumatul în perechi

Activităţi de exprimare a reac-
ţiei: dramatizarea, discuţiile, 
numirea părţilor preferate, rescri-
erea încheierii
Investigaţia în comun

ACTIVITATE DIRIJATĂ DE LECTURĂ (ADL)

(individual, cu grupuri mici, cu clasa întreagă)

Activitatea dirijată de lectură este o strategie care ghidează citirea în gînd, urmată de întrebări de 
comprehensiune (Gunning, 2000). Învăţătorul adresează o întrebare, iar elevii citesc textul pentru a afl a 
răspunsul. Apoi discută răspunsul cu grupul. Metoda se centrează pe predarea comprehensiunii, nu a 
pronunţiei. Poate fi  folosită atît la texte narative, cît şi cu texte informaţionale.

Ce urmăreşte ADL?
• să sprijine comprehensiunea cu întrebări care preced cititul în gînd, formulînd un scop pentru 

citire;
• să dezvolte capacitatea elevului de a răspunde la întrebări de ordin superior;
• să sublineze predicţia/anticiparea ca un aspect important al citirii, în care copiii folosesc cunoştinţele 

lor şi gîndiea critică, pentru a genera noi cunoştinţe şi idei;
• permite învăţătorului să introducă elemente de literatură, cum ar fi structura acţiunii şi 
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caracterizările;
• serveşte ca model pentru copii, ca să citească singuri, independent.

Iată paşii metodei:

În timpul anticipării/evocării

Pregătiţi elevii să se gîndească la subiect, folosind una din metodele pentru această fază:
 
 Trecerea rapidă prin text. Pentru aceasta, arătăm elevilor coperta şi citim titlul cărţii. Discutăm 

pentru a afl a ce ştiu deja elevii despre subiectul care va fi  abordat în text şi pentru a-i încuraja să-şi 
formuleze întrebări despre cele ce vor fi  citite.

 Termeni în avans. Alegeţi 6-10 cuvinte din textul pe care elevii urmează să-l citească. Cereţi-le 
să anticipeze ce vor citi, pe baza acelor termeni.

 Organizator verbal. În acest caz, le oferiţi elevilor o scurtă prezentare a subiectului despre care 
urmează să citească. Cereţi-le apoi să formuleze întrebări la care se aşteaptă să primească răspuns 
în urma citirii textului.

În timpul fazei de construire a cunoştinţelor/realizare a sensului
Segmentaţi textul în 5 părţi. Pregătiţi întrebări pentru fi ecare parte.

Întrebările se vor referi la cele mai importante părţi în ordinea în care sînt prezentate în text. În mod 
obişnuit, aceste întrebări sînt:

a. Citiţi pentru a afl a care sînt personajele principale şi unde are loc întîmplarea.
b. Citiţi mai departe pentru a afl a ce fel de oameni sînt personajele.
c. Citiţi pentru a afl a cu ce problemă se confruntă personajul central.
d. Citiţi pentru a afl a ce face personajul ca să rezolve problema.
e. Citiţi pentru a afl a ce se întîmplă ca urmare a acţiunilor personajului. Ce concluzii tragem, com-

parînd situaţia de la începutul povestirii cu cea de la sfîrşit?

Adresaţi întrebările înainte ca elevii să citească fi ecare parte. Cereţi-le să citească în linişte înainte de 
a răspunde. După ce termină o parte, cereţi elevilor să spună ce răspunsuri au găsit şi să recitească pasajul 
care vine în sprijinul răspunsului lor. Aceste pasaje le vor citi cu voce tare.

Faza consolidării/refl ecţiei
Efectuaţi o activitate prin care elevii vor explora sensurile textului. Pot dramatiza o parte, pot numi 

partea lor preferată sau pot răspunde la întrebări despre aceste părţi.
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ACTIVITATE DIRIJATĂ DE LECTURĂ ŞI GÎNDIRE (ADLG). ACTIVITATE DIRIJATĂ DE ASCUL-
TARE ŞI GÎNDIRE (ADAG)

(individual, cu grupuri mici, cu clasa întreagă)

Pregătiţi copii ale textului propus pentru lectură.
Pregătiţi textul, marcînd patru sau cinci puncte asupra cărora urmează să vă opriţi. Stabiliţi punctele 

de oprire, astfel încît să coincidă cu momentele de suspans din text.

Desenaţi un tabel după modelul de mai jos. Explicaţi-le elevilor că vor citi textul segmentat. Amintiţi-le 
că, atunci cînd citesc, este important să nu depăşească punctele de oprire. Ei vor face previziuni şi apoi 
vor citi textul ca să vadă dacă previziunile lor se confi rmă.

Tabelul predicţiilor

Ce credeţi că se va întîmpla? De ce credeţi asta? Ce s-a întîmplat, de fapt?
După citirea 
titlului
După parcurgerea 
primului pasaj
După parcurgerea 
celui de-al doilea 
pasaj
Înainte de a citi 
pînă la sfîrşit

În primul rînd, solicitaţi-le elevilor să citească titlul textului. Vorbiţi-le despre genul literar (este o 
poveste, o legendă, o istorie adevărată), spuneţi-le numele autorului. Arătaţi-le ilustraţia de pe copertă şi 
citiţi-le încă o dată titlul. Apoi, întrebaţi-i ce prezic că se va întîmpla în poveste. Notaţi aceste predicţii 
în spaţiul acordat pentru “Ce credeţi că se va întîmpla?”. Întrebaţi-i de ce gîndesc aşa. Notaţi motivele 
în coloana “De ce?”

Acum, cereţi elevilor să citească pînă la primul punct de oprire şi, cînd ajung acolo, să compare ce 
au citit cu predicţia pe care au făcut-o anterior, iar apoi să spună ce s-a întîmplat de fapt. Trebuie să 
înregistraţi ideile lor în coloana “Ce s-a întîmplat?”

Analizaţi predicţiile şi cereţi-le să identifi ce care dintre ele s-au adeverit pînă în acel moment. Cînd 
i-aţi întrebat “De ce credeţi aşa?”, elevii au citit cu voce tare părţi ale textului care confi rmă sau care 
infi rmă previziunile lor.

Elevii prezic ce cred ei că se va întîmpla în următoarea parte de text şi fac noi predicţii, explică motivul 
pentru care respectiva predicţie a fost introdusă în tabel.

Elevii continuă să citească, îşi verifi că predicţia, fac o nouă predicţie, explică motivele pentru care 
cred că se va întîmpla aşa şi citesc ultima secţiune. În fi nal, ei trebuie să compare ultima predicţie cu 
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ce s-a întîmplat, de fapt, în poveste şi să comunice constatările lor despre ce s-a întîmplat, pentru a fi  
înregistrate în spaţiul alocat din tabel.

ADLG (Stauffer, 1975) este o adaptare a activităţii dirijate de lectură. Ea foloseşte predicţiile/antici-
parea pentru a crea suspans în jurul textului citit – textul deci trebuie să conţină elemente de surpriză. 
Strategia poate fi  folosită atît cu un grup de elevi (6-10 sau mai mulţi), cît şi în situaţii de tutorat (dacă 
şi învăţătorul face predicţii pretinzînd că nu a citit textul înainte). Învăţătorul poate gîndi cu voce tare şi 
poate explica pe ce se bazează cînd face acea predicţie. Dacă activitatea se desfăşoară cu grupuri de elevi, 
este recomandabil ca aceştia să fi e grupaţi în funcţie de viteza cu care citesc, deoarece unii vor trebui să 
aştepte pînă ce fi ecare termină de citit pasajul respectiv.

“ŞTIU/VREAU SĂ ŞTIU/AM ÎNVĂŢAT”

(individual, cu grupuri mici, cu clasa întreagă)

• Împărţiţi tabla în trei coloane notate „ŞTIU”, “VREAU SĂ ŞTIU” şi “AM ÎNVĂŢAT” (vezi tabelul 
de mai jos). Rugaţi elevii să facă la fel în caietele lor.

• Prezentaţi subiectul şi rugaţi elevii să spună ce ştiu sau cred că ştiu despre subiect.
• Discutaţi pînă cînd se detaşează un set de elemente esenţiale, de care elevii sînt sufi cient de siguri.
• Notaţi-le în coloana „ŞTIU” de pe tablă şi rugaţi elevii să facă la fel în caietele lor.
• Vor apărea şi puncte neclare, pe care le puteţi nota în zona „VREAU SĂ ŞTIU”.
• Rugaţi elevii să se gîndească la lucruri pe care ar fi  curioşi să le afl e şi care au legătură cu subiectul. 

Notaţi-le în coloana a doua.
• Ajutaţi elevii să formuleze întrebări asupra punctelor neclare. Acestea pot apărea din discuţii asupra 

detaliilor controversate sau din categoriile de cunoaştere care le stîrnesc curiozitatea.
• Recitiţi întrebările care au apărut şi indicaţi-le pasajul ce trebuie citit.
• După ce termină de citit, abordaţi coloana „CE AM ÎNVĂŢAT?”. Rugaţi elevii să noteze 

în caietele lor lucrurile cele mai importante pe care le-au afl at, relaţionînd răspunsurile cu 
întrebările iniţiale şi notînd celelalte informaţii (cunoştinţe la care nu se aşteptau) în josul 
coloanei.

• Rugaţi elevii să prezinte întregii clase ideile din coloana „AM ÎNVĂŢAT” din caietele lor şi notaţi-
le şi dumneavoastră pe tablă.

• Rugaţi elevii să compare ce ştiau cu ceea ce au afl at. Comparaţi răspunsurile notate cu întrebările 
puse de ei.

• Rugaţi-i să decidă ce să facă cu întrebările rămase fără răspuns. Această situaţie duce la un nou 
ciclu “ŞTIU/VREAU SĂ ŞTIU/AM ÎNVĂŢAT” şi la alte studii.

ŞTIU VREAU SĂ ŞTIU AM ÎNVĂŢAT

Această metodă de dezvoltare a comprehensiunii şi de lectură activă a unui text informaţional/cu 
conţinut ştiinţifi c poate fi  folosită atunci cînd elevii se pregătesc să citească un text şi să-l discute sau 
poate ghida învăţarea eşalonată pe mai multe zile.
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PREDAREA RECIPROCĂ

(cu grupuri mici, cu întreaga clasă)

Predarea reciprocă este o formă de învăţare prin cooperare, în care – pe lîngă practica celor pa-
tru strategii de lectură de bază: predicţia, interogarea, clarifi carea şi rezumatul – elevii învaţă despre 
interdependenţa pozitivă şi dezvoltă abilităţi interpersonale. Se poate folosi la orice grupă de vîrstă la 
predarea disciplinelor din aria curriculară a ştiinţelor.

Sub supravegherea învăţătorului, elevii conduc pe rînd discuţiile despre paragrafele succesive ale 
textului ştiinţifi c de studiat. Într-un fel, ei devin ucenici cognitivi, deoarece vă folosesc ca model, dar 
preiau din ce în ce mai mult responsabilitatea pentru ceea ce învaţă şi pentru implementarea strategiei 
de predare reciprocă.

• Spuneţi elevilor că trebuie să preia rolul de profesor. Explicaţi-le scopul metodei: creşterea nivelului 
de comprehensiune. Informaţi-i că vor prelua pe rînd rolul de conducător al discuţiilor.

• Explicaţi-le strategiile de bază: predicţia, interogarea, clarifi carea şi rezumatul. Oferiţi un model 
şi ocazii pentru a practica acest tip de exerciţiu. Metoda dă cele mai bune rezultate, dacă înainte 
de a le oferi acest rol faceţi cîteva demonstraţii cu un grup, pentru a le arăta cum trebuie conduse 
discuţiile.

• Împărţiţi elevii în perechi sau grupuri de 3. Explicaţi-le că vor fi  pe rînd învăţători.
• Oferiţi fi ecărui elev copii ale textului. Împărţiţi textul în pasaje logice sau pe paragrafe.
• Toţi elevii citesc primul pasaj în linişte.
• După lectură, primul elev din grup care joacă rolul de profesor:

1)  rezumă ceea ce s-a citit;
2)  se gîndeşte la o întrebare pe marginea textului şi îi cere altui elev să răspundă;
3) clarifi că problemele sau conduce discuţiile, pentru a clarifi ca problemele pe care le pun alţi elevi;
4) anticipează ceea ce se va scrie în pasajul următor.

• Elevii citesc următorul pasaj.
• Următorul elev din grup/pereche preia rolul de învăţător şi repetă activităţile descrise mai sus.

CITIREA ŞI INTEROGAREA

(individual, cu grupuri mici, cu întreaga clasă)

Instrucţiuni pentru citire şi interogare

1. Citiţi textul pe secţiuni. Citiţi întreg paragraful sau de la subtitlu la subtitlu. În timp ce citiţi, notaţi 
termenii-cheie pe marginea textului.

2. Folosind termenii-cheie ca suport, recapitulaţi materialul, formulînd întrebări de tipul celor care 
ar putea apărea la un examen sau test. Scrieţi întrebările pe cîte o foaie de hîrtie.

3. Gîndiţi-vă la răspuns şi scrieţi-l pe cealaltă faţă a hîrtiei.
După ce elevii au avut circa 20 de minute pentru această activitate, cereţi-le să vă spună ce termeni 

au notat, ce întrebări au formulat şi ce răspunsuri au primit. Aceste întrebări vor fi  potrivite şi ca ghid 
pentru recapitularea materiei, de ex. înainte de un test.
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PROCEDEUL CERCETĂRII (REQUEST)

(Individual, cu clasa întreagă)

Procedura recăutării este o activitate pe care elevii o pot folosi cînd citesc în perechi un text mai 
difi cil de înţeles.

Iată paşii:
Prezentaţi textul de citit. Spuneţi elevilor că vor avea de citit textul respectiv.
Lucraţi în perechi. Explicaţi că vor lucra în perechi cu un coleg.
Citiţi. Unul dintre elevi citeşte primul paragraf cu voce tare.
Întrebaţi. Al doilea pune o întrebare despre cele incluse în text. Partenerul trebuie să răspundă la 

întrebare. Ambii trebuie să cadă de acord că răspunsul dat e corect.
Faceţi schimb de roluri. Acum cel care a pus întrebarea va citi paragraful următor. Colegul va adresa 

întrebarea, asa cum s-a explicat mai sus.
Înainte ca elevii să înceapă, va trebui să modelaţi activitatea.
Cereţi unui voluntar să citească un paragraf cu voce tare, apoi adresaţi-i întrebări pentru a-i oferi un  

model de întrebare bună, potrivită. Întrebările bune:
– cer informaţii despre ideea principală (“Care este cel mai important lucru pe care autorul l-a enunţat 

aici?”);
– încearcă să clarifi ce detalii (“Ce crezi că a vrut să spună autorul prin ...? Ce are de-a face acea idee 

cu ideea principală?”);
– necesită deducţii (“Oare de ce funcţionează în acel fel procesul?”);
– leagă ceea ce s-a spus cu ceea ce urmează să se spună (“Ce trebuie să ştim acum? Ce crezi că ne 

va spune autorul în cele ce urmează?”)

CITITUL ÎN PERECHI

(în perechi, cu grupuri mici, cu clasa întreagă grupată în perechi)

Lectura în perechi are multe scopuri. Pentru a exersa cititul fl uent, elevii pot lucra în perechi şi, pe 
rînd, pot citi paragrafe sau pagini unul celuilalt.

Ca să exersăm lectura pentru înţelegere, un elev citeşte un paragraf şi îl rezumă cu voce tare. Apoi 
celălalt elev pune o întrebare, la care trebuie să răspundă ambii. Apoi fac schimb de roluri.

UTILIZAREA ÎNTREBĂRILOR DE ORDIN SUPERIOR

(individual, cu grupuri mici, cu întreaga clasă)

Multe dintre întrebările învăţătorilor solicită doar reproducerea informaţiei. Ei ar trebui să adreseze 
întrebări de ordin superior oricînd este posibil, pentru a sprijini dezvoltarea abilităţilor de comprehensiune 
a textului citit. Este mult mai bine să întrebăm “Cum ne-a comunicat autorul că Scufi ţa Roşie era o fetiţă 
neascultătoare?”, decît “Unde duce Scufi ţa Roşie coşul cu mîncare?”.
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În lista de mai jos, sînt incluse exemple de întrebări de comprehensiune la niveluri diferite. Citiţi-le şi 
alegeţi cinci tipuri de întrebări pe care le întîlniţi cel mai des în manuale şi cinci tipuri de întrebări care 
abia dacă apar în manuale.

Abilitatea de comprehensiune

Vom demonstra mai multe tipuri de întrebări. Toate vor fi  bazate pe povestea Scufi ţa Roşie.

Abilităţi/competenţe de comprehensiune literală

A identifi ca ideile principale explicite  Relatează ce s-a întîmplat pe prima pagină a poveştii.
A reproduce detalii    Unde a văzut-o lupul pe Scufi ţa Roşie prima dată?
A ordona evenimentele cronologic  Ce s-a întîmplat după ce Scufi ţa Roşie a spus: “Ce ochi  
      mari ai, bunicuţo!”.
A identifi ca relaţiile cauză-efect   De ce a dus Scufi ţa Roşie mîncare bunicii?

Abilităţi de comprehensiune prin inferenţă/deducţii

A face deducţii/inferenţe   Cum ne-a comunicat autorul că Scufi ţa Roşie era
      o fetiţă neascultătoare?
A recunoaşte ideile implicite    De unde ai ştiut că lupului îi era foame?
A trage concluzii     Ce efect a avut foamea asupra lupului?
A anticipa rezultatele    Cînd Scufi ţa Roşie se va întoarce acasă, ce îi va
      spune mama ei? De ce?
A identifi ca relaţii de tip cauză-efect  De ce Scufi ţa Roşie s-a dus la casa bunicii, urmînd 
      cărarea din pădure?
A identifi ca trăsături de caracter  Ce fel de om era vînătorul? De unde ştii asta?
A recunoaşte tipul acţiunii   Ce sfat i-ai da Scufi ţei Roşii? De ce?   

   
Abilităţi de comprehensiune evaluative

A distinge între fantastic şi real  Cum ţi-ai dat seama că povestea conţine o întîmplare 
      imaginată?
A distinge între fapte şi opinii  Lupul a mîncat-o pe bunica. Acesta este un fapt sau o 
      părere? De ce?
A identifica asemănări şi deosebiri  Prin ce se aseamănă Scufiţa Roşie cu bunicuţa? 

      Prin ce diferă?
A interpreta fi guri de stil   Cum ne-a comunicat autorul că lupul este periculos?
A recunoaşte intenţia autorului  Cu ce scop a scris autorul această poveste?

Abilităţi de organizare

A clasifi ca idei, personaje   Cu care personaj din poveste ţi-ar plăcea să fi i prieten? 
      De ce?
A urma instrucţiuni    Cum ai instrui-o pe Scufi ţa Roşie să ajungă la casa 
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      bunicuţei?
A ordona evenimente   Ordonează evenimentele din poveste după ce Scufi ţa 
      Roşie a plecat de acasă.
A identifi ca ideile principale   Care este ideea principală la pagina...? Te rog să răspunzi
      în propoziţie completă.
A rezuma un set de idei legate între ele Descrie cum a păcălit-o lupul pe Scufi ţa Roşie.

GÎNDIŢI CU VOCE TARE

(individual, cu grupuri mici, cu clasa întreagă) (de Donna Ogle)

Puteţi folosi gîndirea cu voce tare, pentru a demonstra interacţiunea cu textul în timpul cititului. 
Modelaţi procesele pe care le parcurgeţi atunci cînd citiţi un text, astfel încît elevii să înţeleagă mai bine 
tipul de gîndire în cauză. Pentru a le arăta cum să creeze imagini vizuale atunci cînd citesc, dezvăluiţi-le 
ce se petrece în mintea dumneavoastră, ce vedeţi cu ochiul minţii în timp ce citiţi textul. Pe măsură ce 
devin mai conştienţi de procesele lor de gîndire, elevii sînt mai capabili să utilizeze strategii cognitive 
pentru a înţelege mai bine conţinutul. Metacogniţia înseamnă că eşti conştient de modul propriu de 
gîndire şi reprezintă baza dezvoltării abilităţilor de învăţare şi gîndire.

Pentru a dezvolta metacogniţia, încurajaţi-vă elevii să marcheze într-un fel propoziţia sau pasajul care 
li se pare confuz.

Discutaţi pasajele confuze şi paşii pe care trebuie să-i facă elevii pentru a le rezolva. Oferiţi-le ajutorul 
dumneavoastră pentru confuziile nerezolvate.

• Citiţi cu voce tare paragraful pe care elevii îl consideră confuz.
• Opriţi-vă din cînd în cînd, pentru a împărtăşi modul dumneavoastră de gîndire.
• Subliniaţi cuvintele din text care v-au servit ca reper.
• Descrieţi imaginea mentală pe care o vedeţi.
• Faceţi legătura între ceea ce citiţi şi propria dumneavoastră experienţă.

UTILIZAREA DRAMATIZĂRII PENTRU A INTERPRETA LITERATURA

(cu grupuri mici, cu clasa întreagă)

Dramatizarea unei poveşti sau a unei părţi poate fi  o modalitate efi cientă de a interpreta şi analiza 
sensurile acesteia. Dramatizarea va urma după ce copiii au citit povestea şi au avut ocazia să se gîndească 
la ea. Procedura include următorii paşi: implicaţi copiii în citirea poveştii, alegeţi pentru dramatizare 
momente critice, efectuaţi încălziri, rugaţi elevii să segmenteze situaţia, să dramatizeze scena, să se 
antreneze şi să refl ecteze (procedura este adaptată după Spolin (1988) şi Heathcote).

Implicaţi elevii în citirea poveştii. Trebuie să vă asiguraţi că elevii au înţeles povestea la nivel literal. 
Cu alte cuvinte, ştiu ce s-a întîmplat în ea. Acest lucru ar presupune să le citiţi povestea sau să le cereţi 
să recitească partea pe care o veţi pune în scenă.

Încălziţi-i pentru dramatizare. Există mai multe activităţi care funcţionează bine pentru a-i pregăti 
pe elevi să fi e mai expresivi.
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1. Întindere. Cereţi elevilor să stea în cerc şi să-şi întindă braţele cît pot de sus şi să stea cu picioarele 
îndepărtate, iar apoi să facă mutriţe (să deschidă gura cît pot de mult). Cereţi-le apoi să se facă 
mici, ca o minge, după care să se întindă din nou. Solicitaţi-le să facă acelaşi lucru cu muşchii 
feţei: „Faţă de leu!”, „Faţă de prună uscată!”.

2. Oglinzi. Cereţi elevilor să stea faţă în faţă, în perechi. Unul este persoana, iar celălalt – refl ecţia sa din 
oglindă. Persoana se mişcă încet, iar partenerul oglindeşte mişcările. Rolurile se schimbă ulterior.

3. Portrete. Elevii se grupează cîte patru sau cinci. Cereţi-le să se gîndească ce doresc să mimeze 
în grup. De exemplu, dacă aleg îmblînzitorul de lei, atunci unul va fi  îmblînzitorul, alţii leii, alţii 
paznici sau spectatori înfricoşaţi.

4. Maşini. Gruprui de elevi se gîndesc să mimeze maşini, în care părţile sînt legate şi se mişcă împreună 
(de ex. un fotocopiator).

5. Superacţiuni. Această activitate este mai complexă. Explicaţi elevilor că, atunci cînd facem ceva, 
acţionăm pe două niveluri: ceea ce facem şi ceea ce vrem să exprimăm prin ceea ce facem. De 
exemplu, cînd trecem pe lîngă cineva, dacă l-am văzut nu demult, dăm din cap şi spunem „salut”. 
Dar cînd vedem un prieten care tocmai s-a întors din vacanţă, spunem „Salut!”.

În ambele situaţii, acţiunea este aceeaşi: salutăm un prieten. Dar superacţiunea este diferită – în 
primul caz, doar arătăm că persoana este acolo, pe cînd în al doilea demonstrăm că sîntem surprinşi sau 
bucuroşi să o vedem. Încercaţi să dramatizaţi superacţiuni pentru situaţii scurte. Acţiunea poate fi : un 
chelner care ia comanda. Superacţiunea se va nota pe hîrtie şi i se va da unui „actor”. Superacţiunea va 
fi , de exemplu, chelnerul care tărăgănează această situaţie, sau clientul plictisit ori singur, sau ambele. 
Perechile vor juca aceeaşi scenă sau aceeaşi acţiune cu diferite superacţiuni, iar elevii care privesc vor 
ghici care este superacţiunea şi vor explica cum şi-au dat seama de acest lucru.

Alegeţi momente critice pentru dramatizare. Poate fi  foarte util să dramatizaţi doar cîteva secvenţe 
dintr-o poveste – mai ales punctul culminant. În povestea lui Jack şi a vrejului de fasole, scena critică ar 
putea fi  momentul cînd Jack se apropie de castel, bate la poartă şi este întîmpinat de soţia uriaşului.

Segmentarea situaţiei. Atribuiţi elevilor roluri. Rugaţi şi ceilalţi elevi să colaboreze, pentru a identifi ca 
cît mai multe perspective. Ce poate să gîndească Jack cînd se apropie de castel? Cum arată porţile şi pereţii 
castelului? Ce aude Jack în jur? Ce mirosuri simte? Cum se simte văzînd toate acestea? Ce îl determină să 
bată la poartă? Ce riscă? Ce alternative are? Ce ar face dacă n-ar bate la poartă? De ce decide să o facă?

Faceţi acelaşi lucru pentru personajul soţia uriaşului. Cum îi sună bătutul la poartă? Oare la ce se 
gîndeşte cînd îl vede pe micuţ? Ce simte cînd se uită la Jack?

Cereţi actorilor să se concentreze pe unele din aceste idei şi să se pregătească pentru piesă.

Dramatizarea scenei. Utilizaţi cîteva piese de decor şi costume, pentru a-i ajuta pe copii să trăiască 
rolul. Restul elevilor vor urmări activitatea cu atenţie şi se vor gîndi ce idei noi le oferă actorii.

Antrenaţi elevii actori. Ca regizor, nu fi ţi pasiv, ci profi taţi de ocazia de a face sugestii, care îi vor 
ajuta pe copii să fi e mai expresivi. De exemplu: „Jack, ţi-e frică acum sau eşti curajos? Cum poţi să ne 
arăţi ce simţi?”.



115

Cereţi refl ecţii. Întrebaţi elevii spectatori ce au văzut, ce cred că s-a petrecut în mintea personajelor. 
Este bine să solicitaţi mai multor grupuri să dramatizeze povestea sau secvenţa şi să discute diversele 
aspecte ale situaţiei scoase la iveală de dramatizările repetate.

Contrastele/comparaţiile

Poveştile simple, mai ales basmele populare, au personaje şi situaţii care sînt în contrast puternic 
unele cu celelalte. Poate fi  relevant pentru elevi să studiem comparativ aceste elemente, să explorăm 
intertextualitatea dintre poveşti – asemănările care i-au făcut pe unii critici să afi rme că poveştile conţin 
anumite elemente comune tuturor.

Putem începe prin a întreba:
“Care două personaje diferă mai mult?” În povestea lui Jack şi a vrejului de fasole, cele două personaje 

ar fi  Jack şi uriaşul. Apoi întrebăm: 
“Ce cuvinte putem folosi pentru a descrie aceste personaje?” Putem lucra cu un tabel ca acesta:

Jack Uriaşul
tînăr
mic
sărac
slab
pare neverosimil să reuşească
în urcuşul vieţii
ambiţios

bătrîn
uriaş
bogat
puternic
pare de neînvins

în coborîşul vieţii
lacom

Putem apoi explora ideea intertextualităţii prin adăugarea a încă două coloane şi întrebînd:
“Cine altcineva este în contrast ca aceste două personaje?”

Ca Jack Jack Uriaşul Ca uriaşul
David
Hansel & Gretel
Albă ca Zăpada
Robin Hood
Harap-Alb

tînăr
mic
sărac
slab
pare neverosimil să 
reuşească
în urcuşul vieţii
ambiţios

bătrîn
uriaş
bogat
puternic
pare de neînvins

în coborîşul vieţii
lacom

Goliath
vrăjitoarea
mama vitregă
şeriful din Nottingham
Împăratul Roşu

Conversaţiile pe marginea acestor contraste pot începe cu personaje literare şi continua cu personalităţi 
istorice sau din viaţa contemporană. De ce au poveştile unele structuri repetate, cum ar fi  personajele opuse? 
Oare exagerăm diferenţele dintre noi şi oamenii pe care îi cunoaştem în viaţa de zi cu zi, poziţionîndu-ne 
într-un rol contrastant? Ce se întîmplă cînd facem acest lucru?
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CONVERSAŢIE CU CUVINTE

(individual, cu grupuri mici, cu clasa întreagă)

Cercetătorii sînt de părere că vocabularul se învaţă cel mai bine în contextul ideilor pe care le exprimă. 
De asemenea, este acceptat pe larg că elevii ar trebui să participe activ şi să realizeze sensurile noului 
set de cuvinte, că vocabularul trebuie legat de alte cuvinte şi că noile cuvinte trebuie legate de experienţa 
elevilor (Smith, 1997). Tehnica Conversaţie cu cuvinte are şase paşi:

1. Contextualizaţi cuvintele, pe rînd, într-o poveste. Prezentaţi povestiri binecunoscute, pentru a 
introduce cuvintele noi, mai puţin folosite de copii. De exemplu: „Soţia uriaşului a negat că Jack 
ar fi  în castel.”

2. Cereţi copiilor să repete cuvîntul, pentru a se obişnui cu el.
3. Explicaţi sensul cuvîntului sau expresiei într-o manieră accesibilă elevilor. De exemplu: “A nega 

înseamnă să spui că ceva nu este adevărat sau nu s-a întîmplat.”
4. Oferiţi un exemplu cu acelaşi cuvînt sau expresie în alt context. „Fetiţa a negat că a ieşit din casă 

în ziua aceea.”
5. Cereţi copiilor să vă dea exemple proprii: „Voi ce aţi nega?”.
6. Cereţi elevilor să repete cuvîntul despre care au vorbit, pentru a consolida pronunţia.
Conversaţiile cu cuvinte nu sînt atît de uşoare precum par. Învăţătorul a ales cu grijă cartea întru 

prezentarea cuvîntului într-un context relevant pentru noul vocabular; a formulat o explicaţie pe înţelesul 
copiilor; a formulat cu grijă întrebarea care îi solicită să se gîndească la propriile experienţe; le atrage cu 
grijă atenţia copiilor asupra cuvîntului nou învăţat, oferindu-le dese ocazii de a-l pronunţa.
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Desfăşurarea unui program de tutorat

Predarea poate fi  făcută de voluntari instruiţi, supervizaţi de un învăţător sau profesor cu experienţă. 
Conform experienţei noastre, un profesor sau învăţător poate superviza pînă la opt tutori şi copii 
tutoraţi.

Sarcinile învăţătorului supervizor sînt:
– să evalueze fi ecare copil care va benifi cia de tutorat;
– să pregătească profi lul de literaţie al copilului, care să includă nivelurile lui de citire, scorul la 

recunoaşterea cuvintelor şi la comprehensiune, rata de citire şi alte observaţii;
– să pregătească un plan de lecţie, pentru a ghida tutorele la fi ecare sesiune de tutorat;
– să asigure materialele pentru fi ecare tutore şi copil tutorat;
– să ofere tutorilor o sesiune de orientare şi de instruire, prin care să le pună la dispoziţie idei de 

motivare şi de relaxare a elevilor şi despre modul de desfăşurare a activităţii de predare;
– să observe şi să supravegheze sesiunile de tutorat, cu alte cuvinte învăţătorul  (profesorul) va 

trebui să fi e prezent la sesiunile de tutorat, pentru a trece de la o pereche de tutore-copil la alta;
– să regleze procesul şi să ofere sugestii şi, ocazional, să prezinte cîte o activitate;
– să pregătească un nou plan de lecţie şi un set de materiale pentru fi ecare pereche;
– să monitorizeze şi să evalueze periodic progresul elevilor.

FORMATUL UNEI ŞEDINŢE DE TUTORAT

Sesiunile de tutorat pentru elevii mici au, de obicei, un meniu standard de tipuri de activităţi, deo-
arece aceştia vor trebui să exerseze recunoaşterea cuvintelor, comprehensiunea şi fl uenţa – chiar dacă 
la niveluri diferite de difi cultate. De asemenea, s-ar putea să aibă nevoie de dezvoltarea unor concepte 
emergente de literaţie. Cititorii mai mici reacţionează bine la patru sau cinci activităţi în decursul unei 
sesiuni de tutorat.

Pentru cititorii mai avansaţi, accentul tutoratului va varia în funcţie de rezultatul evaluării.
Sesiunile de tutorat vor trebui efectuate de cel puţin 3 ori pe săptămînă, pentru perioade de 30-45 

minute. Fiecare sesiune va conţine în esenţă acelaşi set de tipuri de activităţi, deşi ele pot varia.

PENTRU CITITORII MICI

Într-o situaţie ideală de tutorat, învăţătorul va avea mai multe cărţi interesante la diferite niveluri de 
difi cultate, pentru a corespunde abilităţilor de citire ale elevilor. Dacă aceste cărţi nu sînt disponibile, 
tutorele sau învăţătorul pot recurge la dictări şi alte tehnici, pentru a produce materiale de care este nevoie, 
întru a sprijini elevii care învaţă să citească la nivelul potrivit.

Utilizarea experienţei limbajului
În majoritatea ţărilor, numărul de cărţi pentru copii adecvat nivelului lor de lectură este foarte mic. 

Dar, chiar şi în absenţa lor, putem lucra bine pentru a-i ajuta pe copii să progreseze cu cititul.
Iată o sugestie de lucru cu un elev sau cu un grup mic, folosind experienţa limbajului.
Recitiţi un text dictat de un copil (5-7 minute). Textul poate fi  extins şi corectat. Dacă elevul 

demonstrează un anumit nivel de citire, textul va trebui scris la nivelul de instruire al acelui copil.
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Studiaţi cuvintele (5-7 minute). Copilul sortează cuvintele şi efectuează exerciţii de construire a 
cuvintelor, pentru a-şi lărgi vocabularul recunoscut instantaneu sau pentru a-şi dezvolta abilitatea de a 
decodifi ca cuvinte. Cuvintele de studiat vor rezulta din studiul atent al difi cultăţilor şi punctelor tari ale 
copilului la citit şi scris.

Efectuaţi o activitate de scriere (5-7 minute). Copilul exersează scrisul, pentru a explora legătura 
între litere şi sunete şi a se obişnui cu ortografi erea anumitor cuvinte.

Citiţi un text mai provocator (mai difi cil) (5-7 minute). Citiţi un text (din manual sau o carte) la 
nivelul de instruire al copilului. 

Citiţi cu voce tare pentru elev (5-7 minute). Puteţi citi o poveste sau un text cu informaţii despre o 
temă de interes, care poate servi ca punct de plecare pentru textul pe care copilul vi-l va dicta.

(La fi ecare a doua sesiune) Scrieţi un alt text după dictare (7-10 minute): o întîmplare la care 
copilul a fost prezent sau despre care a auzit, un cîntec care îi place sau o poveste repovestită de el.

Recitiţi textul dictat pentru copil (5 minute). Textul pe care copilul tocmai l-a dictat poate fi  recitit 
de el cu sprijinul tutorelui.

UTILIZAREA CĂRŢILOR CU DIVERS GRAD DE DIFICULTATE

Citiţi o carte uşoară (5-7 minute). Copilul va citi o carte la nivel independent, va discuta despre text 
sau va răspunde la întrebări de comprehensiune.

Citiţi o carte mai difi cilă (10-12 minute). Copilul citeşte o carte mai difi cilă la nivelul de instruire. 
Tutorele ajută copilul cu tehnici de susţinere („eşafodaj”).

Efectuaţi o activitate de scriere (5-7 minute). Copilul exersează scrisul, pentru a explora legătura 
dintre litere şi sunete şi sistemul de ortografi ere în limba respectivă.

Efectuaţi o activitate de studiu al cuvintelor (5-7 minute). Copilul se joacă sortînd cuvinte şi 
practicînd jocuri de construire a cuvintelor ca exerciţiu de dezvoltare a vocabularului instantaneu şi a 
abilităţilor de decodifi care.

Răsfoiţi o carte provocatoare, mai difi cilă pentru şedinţa următoare (5 minute). Învăţătorul/tutorele 
răsfoieşte cartea cu copilul, uitîndu-se la imagini şi folosind alte strategii de trecere rapidă a acesteia 
pentru a-l pregăti să citească o carte mai difi cilă la sesiunea următoare la nivelul lui de instruire.

Citiţi cu voce tare pentru copil (7 minute). Tutorele citeşte cu voce tare dintr-o carte interesantă, care 
depăşeşte nivelul de citire al copilului, pentru a modela cititul fl uent şi pentru a-i oferi copilului ocazia 
de a auzi cuvinte noi şi a descoperi noi modele de limbaj.
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Activităţi de destindere, energizante

I. CREAREA COMUNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE. ACTIVITĂŢI PENTRU GRUPURI MARI

(A) ACTIVITATE DE ÎNCEPUT PENTRU GRUPURI MARI: „GĂSIŢI PE CINEVA CARE …”

Activitatea de „spargere a gheţii” poate fi  folosită la începutul anului de studiu. Scopul este de a-i da 
fi ecărui copil ocazia de a-i aborda pe ceilalţi, pentru a le pune întrebări şi pentru a scrie şi reţine unele dintre 
nume. Poate dura în jur de 20 de minute, depinde de cît de realiste sînt întrebările.

Instrucţiuni pentru pedagog:
Aveţi o foaie cu 10 sarcini, fi ecare constînd în a găsi o persoană care să se potrivească unei anumite 

descrieri. De exemplu, “...cineva care nu bea niciodată lapte”. Adresaţi-vă oricărui participant pentru a-i 
pune întrebarea. De îndată ce veţi găsi persoana care nu bea niciodată lapte, afl aţi-i numele şi scrieţi-l pe 
fi şa dumneavoastră. Puteţi să-i puneţi mai multe întrebări  – poate aveţi noroc! Pe de altă parte, posibil  
ca unele întrebări să nu-şi găsească corespondent. Cînd copilul completează lista sau renunţă la sarcină, 
se poate aşeza la loc.

GĂSIŢI PE CINEVA CARE...    NUME

...nu se uită niciodată la televizor

...ştie să meargă pe bicicletă/să înoate 

…are un frate

...este un bun recitator

…citeşte bine

...iubeşte/adoră pisicile

...este un bun sportiv/ă

...se trezeşte întotdeauna devreme

...nu poate suferi ciocolata

...cîntă bine

Notă:
Puteţi alege şi alte descrieri distincte, aplicabile grupului cu care lucraţi.

(B) BLAZONUL

Scop: cunoaştere reciprocă, prezentare la început de an şcolar
Durata: 10-15 minute
Mărimea grupului: nelimitată
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Materiale necesare: o coală de hîrtie cu conturul unui blazon pentru fi ecare participant, creioane 
colorate

Instrucţiuni: Explicaţi copiilor ce este un blazon, arătaţi-le un model. Cereţi fi ecărui participant să 
îşi proiecteze/deseneze propriul blazon, pe care să reprezinte ceea ce îl caracterizează. După ce au ter-
minat de desenat, participanţii vor forma grupuri de cîte patru-cinci şi îşi vor prezenta fi ecare blazonul. 
La încheierea prezentărilor în grup, cereţi participanţilor să propună 3-4 blazoane mai interesante, care 
vor fi  prezentate în faţa întregii clase.

Variaţiuni: În loc de contur de blazon, se poate oferi o coală cu conturul unui tricou cu mînecă scurtă, 
instrucţiunile fi ind de a-şi proiecta şi reprezenta pe „tricou” logo-ul propriu.

Sugestii: Dacă aveţi la dispoziţie mai puţin timp, puteţi cere participanţilor să îşi expună blazonul 
fără a face prezentările în grupuri. În ambele cazuri, tricourile sau blazoanele pot fi  afi şate pe peretele 
sălii, iar participanţii pot fi  încurajaţi să remarce lucruri drăguţe pe tricourile/blazoanele colegilor (de 
exemplu: „Îmi place că ţi-ai desenat o minge. Şi mie îmi place fotbalul”.

(C) CE MĂ REPREZINTĂ

Scop: cunoaştere reciprocă, prezentare la început de an şcolar
Durata: 10-15 minute
Mărimea grupului: 50 persoane
Materiale necesare: 6-10 imagini, în funcţie de mărimea grupului, reprezentînd animale (maimuţă, 

tigru, vultur, taur, cal, cocoş şi alte animale, preferabil din horoscopul chinezesc), lipite pe pereţii sălii 
în locuri sufi cient de distanţate, astfel încît grupurile să nu se deranjeze între ele; o coala de hîrtie mare 
şi un instrument de scris pentru fi ecare grup de „animale”.

Instrucţiuni: Cereţi fi ecărui participant să se identifi ce cu unul din animalele prezentate, postîndu-se 
lîngă imaginea care reprezintă acel animal şi, cînd grupurile s-au defi nitivat, să explice colegilor de ce se 
identifi că cu animalul respectiv. În urma discuţiilor, grupul va consemna pe coala de hîrtie 4-5 trăsături 
comune menţionate de toţi membrii grupului şi vor desemna un „purtător de cuvînt” care să expună acele 
trăsături întregii clase.

Variaţiuni: În loc de animale, puteţi alege plante, arbori, roci, culori etc.
Sugestii: Esenţa exerciţiului este comunicarea directă între membrii grupului şi identifi carea unor trăsături 

comune celor care s-au raliat unei imagini. Prezentările pot fi  scurte, ele se pot rezuma la citirea acelor 4-5 
trăsături comune sau se pot extinde la menţionarea unor diferenţe identifi cate între membrii grupului.

II. ACTIVITĂŢI PENTRU GRUPURI MICI. SĂ NE CUNOAŞTEM MAI BINE!

(A) UN LUCRU PE CARE NU L-AI PUTEA GHICI DOAR UITÎNDU-TE LA MINE...

Acest exerciţiu de „spargere a gheţii” este recomandabil atunci cînd se formează grupuri mici şi dorim 
ca fi ecare persoană din grup să cunoască numele colegilor şi să aibă un element de identifi care; se aplică 
unui grup de 6-12 participanţi şi nu ar trebui să dureze mai mult de 10 minute.

Instrucţiuni pentru grup:
Ne vom spune numele şi vom încerca să ne amintim numele tuturor persoanelor. Ar fi  de ajutor, dacă 
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aţi adăuga unele informaţii în conexiune cu numele. Vă rog să ne spuneţi un lucru despre voi pe care nu 
l-am ghici la prima vedere. Evitaţi confesiunile pe care le-aţi putea regreta! Încep eu:

Numele meu este …… şi un lucru pe care nu l-aţi ghici despre mine la prima vedere este că sînt 
pasionat de insecte.

(B) ADEVĂRAT ŞI FALS

Este o variaţiune a aceleiaşi situaţii, în care fi ecare persoană dă o informaţie adevărată şi una falsă 
despre ea însăşi, ceilalţi urmînd s-o aleagă pe cea adevărată.

Numele meu este … . Am fost jongler şi sînt pasionat de insecte. Care afirmaţie este 
adevărată?

(C) UN LUCRU DE CARE SÎNT MÎNDRU/Ă

Este o altă variaţiune în care persoana îşi dă numele şi adaugă un lucru de care este mîndră.
Numele meu este … şi sînt mîndru/ă, pentru că am meşterit o căsuţă pentru vrăbiuţe.

(D) VECINUL MEU ESTE …

Această activitate este destinată, de asemenea, unui grup mic. Copiii sînt împărţiţi pe perechi pentru 
a-şi împărtăşi informaţii, timp de două minute fi ecare. Apoi, fi ecare urmează să-şi prezinte partenerul în 
faţa grupului. Iniţial, lucrul în perechi durează 5 minute şi tot atîtea minute se alocă pentru prezentările 
în grup.

(E) DACĂ NU VENEAM AICI …

Această variaţiune a aceleiaşi situaţii le cere copiilor să se prezinte şi să adauge ce ar face în mod 
normal în aceeaşi perioadă (cînd nu sînt prezenţi la ore).

Numele meu este …. şi, dacă nu eram la ore, m-aş fi  dus acasă să iau prânzul şi mi-aş fi  salutat 
vecinii.

(F) SĂ NE AMINTIM NUMELE FIECĂRUIA

Într-un grup de pînă la cincisprezece persoane, această variaţiune poate fi  o provocare interesantă. 
Fiecare persoană îşi spune numele şi un detaliu: „Eu sînt Daniel şi pe sora mea o cheamă Daniela”. Dar, 
totodată, trebuie să-şi amintească numele şi detaliile menţionate de vorbitorii anteriori. Pînă la ultima 
persoană, lista devine destul de lungă, dar repetarea ajută la fi xarea în memorie a informaţiei.

(G) DACĂ AR FI .., AR FI ...

Scopul acestui exerciţiu este, pe de o parte, înviorarea, pe de altă parte – întărirea sentimentului de 
siguranţă în grup. Exerciţiul poate dura 10-15 minute şi poate fi  efectuat cu un grup de 15-20 copii care 
se cunosc destul de bine. Aveţi nevoie de o coală de hîrtie cu următoarele fraze (sau altele asemănătoare) 
incomplete:
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Dacă ar fi  o culoare, ar fi … .
Dacă ar fi  o carte, ar fi … .
Dacă ar fi  o plantă, ar fi …
Dacă ar fi  un animal, ar fi … .
Dacă ar fi  o clădire, ar fi … .
Dacă ar fi  o piesa muzicală, ar fi … .
Dacă ar fi  un fel de mîncare, ar fi … .
Dacă ar fi  o băutură, ar fi … .
Dacă ar fi  o persoană renumită, ar fi … .
Dacă ar fi  cetăţeanul unei alte ţări, ar fi ... .

Instrucţiuni: Cereţi fi ecărui copil să se gîndească la un coleg şi să defi nească persoana, completînd 
frazele de mai sus. După ce le-au completat, citesc pe rînd defi niţiile, fără să numească persoana la care 
s-au gîndit, iar colegii vor încerca să identifi ce persoana descrisă.

Variaţiuni: Dacă grupul e mai numeros, în loc să se gîndească la o persoană, copiii se pot împărţi în 
echipe care ar avea ca sarcină să descrie pe cineva dintr-o altă echipă, astfel încît fi ecare echipă să descrie 
aceeaşi persoană şi să aibă un membru descris de altă echipă.

Sugestii: Esenţa exerciţiului este exersarea imaginaţiei. Va trebui să acordaţi atenţie felului în care se 
completează frazele, pentru a evita situaţiile în care copiii s-ar putea jigni unii pe alţii.

(H) CINE SE AFLĂ ÎN SPATELE PARAVANULUI?

Scop: înviorare
Durata: 5-10 minute
Mărimea grupului: 15-20 persoane
Materiale necesare: o pătură, un cearşaf mai gros (prin care să nu se vadă)
Instrucţiuni: Grupul este împărţit în două echipe egale. Conducătorii de joc (2 persoane) întind pătura 

astfel încît ea să formeze un paravan între cele două echipe. Acestea desemnează, pe rînd, cîte o persoană 
care să se apropie de pătură. În momentul în care conducătorii de joc coboară pătura, participanţii pitiţi 
în apropierea paravanului trebuie să strige cît mai repede numele persoanei afl ate de cealaltă parte a 
paravanului. Cel care strigă primul numele va „captura” persoana din echipa opusă.

Esenţa exerciţiului este mişcarea şi agerimea.

(J) AM ADUS O SCRISOARE PENTRU CINEVA CARE...

Scop: înviorare, mişcare
Durata: 5-10 minute
Mărimea grupului: cca. 20 persoane
Materiale necesare: scaune aşezate în cerc, cu unul mai puţin decît numărul participanţilor
Instrucţiuni: Membrii grupului, cu excepţia unei persoane, se aşază pe scaunele puse în cerc. Persoana 

care începe jocul va sta în mijlocul cercului şi va spune: “Am adus o scrisoare pentru cineva care ...”.
Posibile completări:
– poartă pantaloni negri;
– poartă ochelari;
– a băut lapte la micul dejun;
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– are cel puţin doi fraţi/două surori;
– are litera G în nume;
– are ochi verzi ...
Condiţia esenţială pentru completarea propoziţiei este ca persoana din mijlocul cercului să aibă acea 

trăsătură. De exemplu, doar o persoană cu ochi verzi va putea spune: „Am primit o scrisoare pentru 
cineva care are ochi verzi”.

Persoanele care se identifi că cu descrierea făcută de persoana din mijlocul cercului se vor ridica de pe 
scaun şi vor încerca să ocupe scaunul rămas liber. Cel care nu reuşeşte să se aşeze, va rămîne în interiorul 
cercului şi va fi  cel care va „aduce următoarea scrisoare”.

Esenţa exerciţiului este mişcarea şi agerimea.

III. ACTIVITĂŢI DE ÎNVIORARE

(A) „FIE CA SOARELE SĂ STRĂLUCEASCĂ DEASUPRA…”

Exerciţiul impune spaţiu pentru un cerc la care participă toată lumea. De exemplu, vorbitorul spune: 
,,Fie ca soarele să strălucească deasupra celor cu părul negru, iar toţi cei cărora li se potriveşte descrierea 
dată intră în mijlocul cercului pentru scurt timp, apoi se alătură cercului. Strigarea continuă cu o serie de 
caracteristici sau calităţi specifi ce copiilor.

(B) „SALATĂ DE FRUCTE/LEGUME”

Copiii se aşază pe scaune într-un cerc. Fiecare primeşte denumirea a şase sau opt fructe. Persoana din 
centru nu are scaun, deci poate să strige nume de fructe. De exemplu, „banane”, moment în care toate 
„bananele” trebuie să se ridice şi să-şi schimbe locul, în timp ce vorbitorul încearcă să ocupe unul din 
scaunele lor. Persoana rămasă în centru devine noul vorbitor. Ocazional, unul dintre vorbitori poate spune 
„salată de fructe”, ceea ce înseamnă că toată lumea trebuie să-şi schimbe locurile.

(C) CÎNTECELE şi secvenţele melodice/acţiunile repetate sînt atractive, dar trebuie să fi e simple şi 
scurte. Ghicirea jocurilor poate fi , de asemenea, o activitate care înviorează. De exemplu, ghicirea unui 
obiect ascuns într-o cutie sau la ce obiect sau persoană se gândeşte vorbitorul, existînd restricţia de a se 
adresa doar 20 de întrebări sau de a primi doar răspunsuri da/nu.

(D) ÎNVIORARE

Activitatea apelează la tehnica „bulgărelui de zăpadă” şi începe cu o pereche continuînd cu dublarea 
perechilor în grupuri de patru persoane, apoi a grupurilor pentru a se ajunge la opt membri (dacă acesta 
este numărul stabilit pentru activitate.) Este nevoie de spaţiu pentru a mişca scaunele spre a face loc 
grupurilor mai mari. Perechea este rugată să dea unul altuia răspunsul la întrebarea: „Ce vei face peste 
zece ore?” (un minut pentru fi ecare).

Grupul de patru persoane trebuie să-şi împărtăşească: „Ce vei face peste zece zile? (două minute 
pentru fi ecare).

Grupul de opt persoane trebuie să-şi împărtăşească: „Ce vei face peste zece ani?” (e nevoie de mai 
mult timp, deoarece copiii trebuie mai întîi să se gîndească, timp de cîteva minute fi ecare).
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(E) ACTIVITATE FINALĂ DUPĂ O ACTIVITATE DE GRUP TERMINATĂ CU SUCCES

Dacă învăţătorul este încrezător în caracterul pozitiv al relaţiilor între membrii grupului şi al atmos-
ferei, o activitate fi nală poate fi  să i se dea fi ecărei persoane un număr sufi cient de carduri pentru a le 
scrie colegilor cîte un mesaj: „Am apreciat cel mai mult la munca ta …” sau „Mi-a plăcut să lucrez cu 
tine, deoarece …”. Participanţii scriu mesajele într-un spaţiu privat, apoi le lipesc pe spatele oamenilor 
interesaţi. Toţi vor pleca cu mesaje pozitive lipite pe spate. Dacă cineva este lăsat deoparte, scrieţi dvs. 
mesaje acelor copii sau, bineînţeles, evitaţi această activitate cu totul.
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ÎN LOC DE EPILOG

Plectrude este o fetiţă de şapte ani, care frecventează şcoala.
După cîteva luni, cei mai mulţi copii începeau să descifreze literele şi să le scrie. Plectrude însă părea 

că a decis că lucrurile astea nu o priveau: cînd îi venea rîndul şi cînd învăţătoarea îi arăta o literă scrisă pe 
tablă, ea pronunţa un sunet la întîmplare, totdeauna un sunet care nu era cel corect, cu o lipsă de interes 
prea evidentă.

Învăţătoarea vru să-i vadă pe părinţii acestei eleve leneşe.
– Dacă lucrurile continuă la fel, va trebui să repete cursul pregătitor! anunţă învăţătoarea.
– Mai poate fi  evitată repetarea cursului pregătitor? întrebă mama ei.
– Desigur. Dacă reuşeşte să citească literele înainte de sfîrşitul anului şcolar.
– Le va citi, doamnă. E aici ceva ciudat. Fetiţa pare totuşi foarte inteligentă, zise tatăl.
– Problema e că nu o interesează învăţătura.
Mama veni acasă şi luă din camera ei o carte groasă şi mare, publicată în secolul trecut.
O luă pe fetiţă pe genunchi şi, împreună cu ea, răsfoi cu sfi nţenie culegerea de basme cu zîne. Avu 

grijă să nu i le citească, ci doar să-i arate foarte frumoasele lor ilustraţii.
În viaţa copilului se produse un adevărat şoc: mai fermecată decît fusese vreodată, descoperi acele 

prinţese prea minunate pentru ca tălpile lor să poată atinge pămîntul şi care, închise în turnul lor, le vor-
beau unor păsări albastre care erau, de fapt, nişte prinţi sau se deghizau în slujnice ca să ne apară, peste 
cîteva pagini, încă şi mai sublime.

După două zile, creierul lui Plectrude ştiu să se folosească de acele litere plicticoase şi inutile, pe 
care crezuse că nu le asimilase în clasă, şi să găsească o coerenţă între litere, sunete şi sens. După două 
zile, ea citea cartea mult mai bine decît cele mai bune eleve. Aşadar, pentru a ajunge la cunoaştere, 
nu există decît o cheie: dorinţa.

Cartea de poveşti îi apăruse ca un îndreptar pentru a deveni ea însăşi asemenea uneia dintre prinţesele 
din ilustraţii. Fiindcă lectura îi era de acum înainte necesară, inteligenţa ei o asimilase.

Peste două zile, învăţătoarea trebui să constate minunea care avusese loc: eleva cea leneşă, singura 
care nu izbutea să identifi ce vreo literă, citea acum ca o elevă premiantă.

(Amelié Nothomb)
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