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DESPRE PROIECT

i
Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice
prin activităţi de mentorat
(2008 – 2011)
Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial
„Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013“.
Proiectul „Dezvoltarea Profesională a Cadrelor Didactice prin Activităţi de Mentorat” se aplică într-un
context în care sistemul românesc de învăţământ este caracterizat printr-un proces de restructurare şi
îmbunătăţire dinamic, urmărind formularea unei oferte educaţionale optimizate în raport cu nevoile de
cunoaştere şi de dezvoltare ale elevilor, cu provocările societăţii cunoaşterii şi cu cerinţele de calitate şi de
eficienţă cerute de procesul de integrare efectivă în Uniunea Europeană.
Obiectivul general al proiectului este de a asigura accesul la un învăţământ de calitate pentru elevii
din localităţile defavorizate prin intermediul dezvoltării profesionale continue a cadrelor didactice din
învăţământul obligatoriu (clasele I-IX).
Proiectul urmăreşte:
• Să optimizeze calificarea cadrelor didactice din mediul rural şi din mediul urban defavorizat
şi să le abiliteze în construirea unei oferte educaţionale moderne şi diversificate, centrată atât
pe nevoile de dezvoltare ale elevilor, cât şi pe nevoile specifice comunităţii locale, care să
corespundă standardelor naţionale de calitate;
• Să structureze un set de competenţe profesionale cadrelor didactice care să permită formarea
la elevi a unor capacităţi de învăţare de-a lungul întregii vieţi, precum şi de integrare socială
armonioasă, inclusiv sporirea şanselor de a urma parcursuri de învăţare ulterioare care să le
faciliteze găsirea unui loc de muncă într-o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi inclusivă;
• Să ofere celor 29.000 de cadre didactice şi a celor 2.720 de şcoli incluse în proiect resurse
de predare şi de învăţare în vederea îmbunătăţirii etosului şi culturii instituţionale a şcolii
(promovarea unor valori comportamentale şi reducerea violenţei în şcoală, dezvoltarea adecvată
a unei oferte curriculare la decizia şcolii şi întărirea legăturii şcoală-comunitate, aplicarea în
practica imediată a principiilor educaţiei incluzive), în vederea diversificării cunoştinţelor şi
practicilor cu privire la managementul orelor de curs, la implementarea strategiilor educaţionale
moderne, a unor metode eficiente şi individualizate de predare şi de evaluare continuă a
cunoştinţelor şi deprinderilor elevilor; şi
• Să stimuleze şi să sprijine cadrele didactice în construirea unei oferte educaţionale care să ia în
considerare elevii cu caracteristicile lor individuale (mediul social de provenienţă, contextul etnocultural, ritmul individual de dezvoltare şi de învăţare etc.)
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Maniera de construire şi de livrare a ofertei de formare adresată cadrelor didactice constituie un
element important de plus calitativ adus de proiect, fiecare cadru didactic fiind consiliat şi sprijinit să-şi
identifice un set de ţinte de dezvoltare în funcţie de care să selecteze, împreună cu mentorii, acele module
de formare care să contribuie într-o manieră cât mai eficientă la atingerea obiectivelor stabilite. Programul
de formare, dincolo de oferta generală, dovedeşte un important grad de flexibilitate şi de adaptabilitate la
condiţiile particulare din fiecare şcoală.
Cele 8 module elaborate în cadrul proiectului pot fi grupate în două mari categorii – module
generale şi module specifice – fiecare categorie cuprinzând următoarele titluri:
Module generale:
• Predarea-învăţarea interactivă centrată pe elev;
• Evaluarea continuă la clasă;
• Cunoaşterea elevului;
• Folosirea TIC în procesul de predare-învăţare.
Module specifice:
• Recuperarea rămânerii în urmă la limba română;
• Recuperarea rămânerii în urmă la matematică;
• Valori comportamentale şi reducerea violenţei în şcoală;
• Management instituţional şi management de proiect.
Proiectul este implementat, în parteneriat, de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, prin
Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă, Educaţia 2000+ Consulting şi Millenium
Design Group.
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„Adevăratul dascăl este caracterizat prin aceea că mintea sa se mişcă în armonie cu minţile elevilor
săi, trăind împreună dificultăţile şi victoriile intelectuale deopotrivă.”
(J. Dewey)
Prin prezentul modul autoarele îşi propun să scurteze drumul către acest ideal. La disciplina Limba
şi literatura română (ca de altfel la toate disciplinele) nu mai putem trece cu vederea problemele cu care
se confruntă copiii. Astfel, dorim să evidenţiem că:
 în demersul educaţional din învăţământul primar trebuie să punem accentul pe aspectul
motivaţional, pentru preîntâmpinarea greutăţilor specifice apărute în procesul didactic, de
predare-învăţare a scris-cititului;
 strategiile de predare a scris-cititului trebuie să fie creative, punându-se mai presus de toate
nevoile şi interesele elevilor;
 studiul limbii române ca a doua limbă oferă o punte spre interculturalitate, în acceptarea şi
promovarea diversităţii lingvistice.
Scopul nostru este de a stimula învăţătorii, institutorii sau profesorii în găsirea de modalităţi
pedagogice originale prin care elevii să devină lectori şi vorbitori competenţi. Materialele prezentate pot
constitui un suport pentru activitatea de la clasă, dar pot fi şi puncte de plecare pentru găsirea altor soluţii
practice.
Volumul are patru capitole:
• Metode variate în abordarea scris – cititului;
• Metode active de comunicare;
• Scrierea creativă;
• Limba română ca a doua limbă.
Fiecare capitol are o structură proprie (pe care vă invităm să o descoperiţi), oglindind creativitatea
autoarelor.
Lucrarea poate fi studiată individual de către învăţători, institutori sau profesori care pot introduce
în practica lor curentă aspecte dorite. De asemenea se poate ca acest volum să fie, după lectură, discutat în
grupurile de catedră ale şcolilor, fiind punct de plecare pentru dezbateri prin care să se asigure o înnoire a
metodologiei de predare.
Mentorii care aplică acest program pot găsi aici propuneri de exerciţii pe care le pot face împreună
cu învăţătorii/ institutorii/ profesorii participanţi, după ce lămuresc probleme teoretice. Pentru formare,
nu recomandăm însă expunerea unor principii sau metode din această lucrare, ci aplicarea lor concretă de
către cursanţi.
Cel mai important lucru este ca, după lectura acestui volum, să se schimbe ceva în activitatea de la
clasă prin care elevul este pregătit, pe de o parte, ca lector (ca cititor de semne grafice, dar şi ca cititor de
texte cu o anumită semnificaţie) şi, pe de altă parte, ca vorbitor de limbă română.

6

Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin activităţi de mentorat

Metode variate
în abordarea scris–cititului

CAPITOLUL

1

„Copiii pot învăţa aproape orice, dacă sunt puşi în situaţia să se joace, să încerce,
să atingă, să audă, să vadă şi să simtă informaţia”
(Jane Huston)

1. „Ce pregătim: copilul pentru şcoală sau
şcoala pentru copil?”
„Generaţii întregi de copii au fost supuse torturii liniuţelor,
cerculeţelor, bastonaşelor spre stânga şi spre dreapta, precum Temă de reflecţie
şi silabisirii nesfârşite de felul: ma-me-mi-mo-mu. Rămâne de La ce s-a referit M. Dumitrana
necontestat, munca uriaşă pe care o investesc cadrele didactice din în ultimul pasaj: „metoda
grădiniţe şi din şcoala primară în aceste exerciţii; irosirea preţioasei poate să ajute ori să
trude este determinată, însă, de concepţia şi de metodele utilizate”
împiedice, dar nu creează
afirma M. Dumitrana.1
învăţare”
(cu referire strictă
Aceeaşi autoare pornea de la criticile prejudecăţilor în
învăţarea scris-cititului, făcute de E. Ferreire şi A. Teberoski la învăţarea mecanismelor
(„Sistemele scrierii în dezvoltarea copilului”), care au dus la scris–cititului)?
schimbări esenţiale în educaţie, în numeroase ţări. Una din afirmaţiile
de bază, care este în conflict cu teoria şi practica de la noi, este aceea că procesele învăţării nu depind
exclusiv de metode; respectiv metoda poate să ajute ori să împiedice, dar nu creează învăţare.

1.1. Metoda tradiţională
Învăţarea scris-cititului în ţara noastră se face simultan, (cu
mici excepţii) printr-o singură metodă: fonetică, analitico-sintetică.
Aceasta datorită faptului că limba română este o „limbă fonetică”.
Metoda constă în concentrarea iniţială asupra recunoaşterii
literelor şi a corespondenţei dintre grafeme şi foneme, înaintea citirii
cuvintelor în întregime.2
Mai specific3 se pot afirma următoarele:
• metoda trebuie să fie fonetică deoarece scrierea (de mână şi
de tipar) este în concordanţă cu pronunţia;
• se pleacă de la desprinderea unei propoziţii din vorbire, se
delimitează cuvintele, se desparte cuvântul vizat în silabe şi

Temă de reflecţie
În experienţa didactică aţi
avut elevi care au deprins
mecanismele cititului fără
a parcurge etapele metodei
fonetice, analitico-sintetice?
Ce strategii de diferenţiere
aţi utilizat cu aceștia?

Revista Învăţământul primar nr.1/ 1998
Învăţarea în şcoală, D. Ausubel, F. Robinson
3
Metodica predării limbii române la clasele I-IV
1
2
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apoi fiecare silabă în sunete, după care se realizează drumul invers, de la sunet la silabă, cuvânt şi
propoziţie.
Aceasta denotă că metoda e analitico-sintetică. Copilul nu poate învăţa decât pas cu pas,
„îndeplinind ceea ce i se spune să facă, iar dacă totuşi învaţă un lucru sărind etapele prescrise de metodică,
o face pe riscul lui.” Cu alte cuvinte, nu are de ales.
Interesante puncte de vedere ridică şi scrisul. În perioada preabecedară acesta se prezintă elevilor
sub forma liniuţelor, bastonaşelor, cârligelor etc., semne care nu au nici un înţeles pentru copii, deci nu
îi interesează. Reprezentarea lor nu poate determina un impuls motor spontan, din această cauză acţiunea
cerută necesită un efort de voinţă. În timp, acesta se transformă în oboseală (copilul scrie practic „cu
întreg corpul”, impulsul motor de la creier ajungând nu numai la mâna care scrie, ci şi la cealaltă mână şi
la muşchii membrelor inferioare) şi ia forma plictiselii şi a suferinţei.
Un ansamblu de sentimente depresive însoţeşte aceste sforţări, ducând la scrierea unor litere
imperfecte, pe care învăţătorii le corectează cu roşu, deprimând şi mai mult copilul, prin dezvăluirea
continuă a erorii făcute. Neînţelegând însă lipsa de raţiune a metodei, unii învăţători dau ca sarcină
efectuarea de pagini întregi cu liniuţe... şi apoi se miră că elevii lor nu iubesc şcoala.
De-a lungul timpului petrecut în învăţământ, am auzit, nu o dată, şi părinţi care optau pentru
un anumit învăţător, cântărind competenţa acestuia, în funcţie de cantitatea de teme dată pentru acasă.
„Având o ocupaţie (teme multe), copiii nu au timp să facă prostii”, este una dintre concepţiile care denotă
o necunoaştere a psihologiei vârstelor (şi pe bună dreptate, pentru că nu există o „şcoală a părinţilor”).
În spatele acestei concepţii se ascunde totuşi, de multe ori, uşurarea pe care o simt părinţii că sunt
lăsaţi să-şi vadă de treburile lor, fără a fi nevoiţi să se ocupe de timpul liber al copiilor, dar şi credinţa că
aceştia învaţă mai mult dacă scriu mai mult (lucru total eronat).
Este datoria noastră să explicăm părinţilor ce se întâmplă cu copiii lor, dar înainte de aceasta trebuie
să înţelegem noi, să ne completăm cunoştinţele în domeniul psihopedagogic şi să privim fiecare elev aşa
cum este – o fiinţă unică.
În concluzie: eşecurile întâmpinate în învăţarea scris-cititului se pot datora uneori şi faptului că
metoda pe care o folosesc unii elevi în învăţare, nu este cea promovată de învăţător.
Urmărind comportamentele copiilor care învaţă să scrie şi să citească, etapele pe care aceştia le
parcurg, mecanismele folosite, vom preveni situaţiile problemă. Dacă este nevoie, „trebuie să ieşim din
litera metodei în care ne-am specializat ani de-a rândul şi să folosim metode nonstandard”. (G. Iaurum4)

1.2. Alte metode
Copiii comunică impresii despre lucrurile care îi interesează; ei au totdeauna ceva în minte despre
care să vorbească, pentru că vin în contact cu o mulţime de materiale şi fapte.
Cititul şi scrisul pot fi predate pe această bază, ca rezultat al dorinţei sociale a copilului de a-şi
împărtăşi experienţa şi de a recepta în schimb experienţele altora, orientate totdeauna prin contactul cu
faptele şi forţele care determină adevărul comunicat.

a) Metoda globală sau „privește și spune”
În anul 1787, Nicolas Adam scria: „Dacă doriţi să-i faceţi cunoscut un obiect unui copil, de
exemplu haina, nu-i veţi arăta separat buzunarele, mânecile, nasturii, faţa sau spatele. Nu. Îi veţi arăta
haina în întregime spunându-i: Aceasta este o haină. Atunci de ce să nu facem la fel pentru a-i învăţa pe
copii să citească?”
În secolul al XX-lea, Ovide Decroly preia această idee şi înfiinţează la Bruxelles o şcoală pentru
copii în dificultate. El pune la punct o metodă de învăţare a cititului care se bazează pe memorarea
vocabularului, la vederea acestuia. Învăţătorul scrie pe cartonaşe cuvinte uzuale, cuvinte care denumesc
obiecte cu care elevii lucrează zi de zi, care le sunt aproape, care au semnificaţie pentru ei, care îi
interesează. Atunci când vorbesc despre obiect, le este prezentat şi cartonaşul cu numele respectiv, în mod
repetat, până este reţinut. Când copiii au memorat un număr mai mare de cuvinte, le introduc în procesul
de citire a cărţilor.

4

Învăţarea citit-scrisului în medii culturale bilingve, 2003
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Deoarece la noi această metodă nu se foloseşte, nu dispunem nici de resursele materiale necesare,
respectiv de cărticele mici, cu povestiri interesante şi atractive pentru copii, în care să se regăsească
corespondenţa cuvânt–obiect. Şi totuşi, un învăţător cu experienţă şi imaginaţie va putea să identifice
modalităţi de aplicare a acesteia.
Metoda fonetică, analitico-sintetică şi metoda globală nu se
exclud nici din punct de vedere teoretic, nici în practică. De altfel, Temă de reflecţie
adepţii primei metode recomandă în mod obişnuit citirea dintr-o Sunteţi de părere că există
dată a cuvintelor comune, urmărind astfel să stimuleze interesul, dovezi clare în favoarea
încrederea şi motivaţia cititorilor începători, iar adepţii celei de-a
concentrării din plin asupra
doua metode introduc diverse niveluri de analiză fonică, după ce
uneia dintre cele două
elevii au dobândit o oarecare cursivitate în citire.

metode (fonetică, analiticosintacti
că și globală),
b) Metoda Montessori
cu excluderea celeilalte,
Explicată pe larg în lucrarea Descoperirea copilului, metoda
ni se pare deosebit de utilă, deoarece pune accentul pe folosirea în primele stadii ale cititului?
5

a cât mai multor canale de recepţionare a informaţiilor (pipăit, văz,
auz etc.)
Cercetările asupra memoriei, în condiţiile unei atenţii voluntare, cu un grad optim de concentrare
arată că, în general, în urma unei activităţi de învăţare reţinem:
• 10% din ceea ce citim;
• 20% din ceea ce auzim;
• 30% din ceea ce vedem;
• 50% din ceea ce vedem şi auzim în acelaşi timp;
• 80% din ceea ce spunem;
• 90% din ceea ce spunem şi facem în acelaşi timp.
Prezentăm în continuare „drumul” experimentat de Maria Montessori, în „Casa dei bambini” (Casa
copiilor), considerând că nu există o simultaneitate absolută a celor două acte şi că scrisul precede cititul.

Pasul I: dezvoltarea mecanismului scrisului, sub două aspecte:
1. Mecanismele motricităţii: mânuirea instrumentului cu care se scrie (autoarea susţine că acest lucru
se învaţă „fără efort”, „în chip natural”, în jurul vârstei de 4 ani). Cea dintâi greutate a şcolarilor nu
este atât aceea de „a ţine condeiul în mână”, cât cealaltă, concomitentă, de a „ţine mâna uşoară”,
suspendată, fără a apăsa.
Pentru formarea unei mâini uşoare, Montessari, recomandă exerciţii de pregătire indirectă şi directă:
• exerciţii de pregătire indirectă:
• jocuri cu forme geometrice, pe care copiii să le introducă în suporturile corespunzătoare, ţinându-le
de butonul de prindere cu trei degete;
• înmuierea vârfului degetelor în apă călduţă şi realizarea efortului „de a ţine mâna suspendată,
ridicând-o uşor”;
• jocuri de potrivire (pipăirea diferitelor contururi şi potrivirea formelor în cadrurile
corespunzătoare).
• exerciţii de pregătire directă:
• desenul – copiii conturează cu şabloanele figura pe care doresc să o coloreze; cu ajutorul
creioanelor, colorează complet figura trasată, fără a depăşi conturul (prin acest exerciţiu repetă
mişcările care ar fi necesare pentru a trasa multe pagini de liniuţe; cu toate acestea nu obosesc,
pentru că acţionează liber, în sensul dorit şi obţin ceva concret).

5

Descoperirea copilului, 1977

Recuperarea rămânerii în urmă la limba română

9

• exerciţii de pipăire a literelor (se dau cartonaşe netede, pe care sunt lipite literele alfabetului,
decupate din hârtie şmirgheluită; culoarea fondului diferă de culoarea literelor, pentru a le
evidenţia pe cele din urmă); „pipăind traseul acestor litere în direcţia pe care o urmează scrisul,
se fixează mişcarea relativă a mâinii şi a braţului, care devin apte să reproducă semnul pe care
ochiul l-a privit îndelung. Semnul alfabetic se memorează astfel, pe două căi: prin privire şi prin
atingere.”
• trasarea formei fiecărei litere a alfabetului în parte:
 asocierea senzaţiei vizuale şi tactil-musculare cu sunetul (se începe cu vocalele şi apoi cu
consoanele; autoarea consideră că nu trebuie să se urmeze o regulă specială în învăţarea
consoanelor, pentru că foarte adesea, curiozitatea copilului pentru un anumit semn grafic duce
la învăţarea consoanei dorite); se prezintă litera: „Acesta este i!”; imediat se dă cartonaşul
pentru pipăire cu degetul arătător al mâinii drepte pe hârtia şmirgheluită, în sensul scrierii;
 recunoaşterea literelor, când se indică sunetul:„Dă-mi-l pe i!”; dacă un copil nu poate să
recunoască semnele privindu-le, este invitat să le atingă (unul din principiile fundamentale
şi originale ale metodei Montessori constă în a nu spune copilului că a greşit; materialul este
astfel confecţionat, încât eroarea devine sesizabilă şi copilul se autocontrolează);
 pronunţarea sunetului care corespunde semnelor alfabetice: „Ce este acesta?”
2. Activitatea propriu-zisă a inteligenţei
• când copilul cunoaşte câteva vocale şi consoane, învăţătoarea face o demonstraţie practică
de formare a cuvintelor, cu ajutorul alfabetarului: pronunţă, de exemplu, cuvântul măr, apoi
analizează sunetele, separându-le m...ă...r; în timp ce pronunţă sunetele, aşază pe masă, în ordinea
corespunzătoare, literele; copiii îşi vor forma singuri cuvintele dorite, exerciţiul apărând ca un fel
de autodictare (practic se face o asociere a imaginilor auditive cu cele vizuale);
• „cine poate nu numai să formeze cuvintele după dictare, ci şi să cuprindă în gând, instantaneu,
întreaga lor alcătuire, poate să păstreze în memorie un cuvânt şi semnele corespunzătoare deci,
va putea să şi scrie, pentru că poate face cu ochii închişi mişcările necesare pentru a scrie litere şi
mânuieşte aproape inconştient instrumentul cu care scrie”; Maria Montessori a observat că, din
acest moment, scrisul se va dezvolta exploziv;
• doar atunci când copiii încep să scrie spontan, învăţătoarea poate să intervină în perfecţionarea
formei.

Pasul II: dezvoltarea mecanismelor cititului
Scrisul îl ajută pe copil să interpreteze mecanic asocierea sunetelor cu literele ce compun cuvântul
pe care îl vede scris. De aici însă, până la citirea cuvântului, autoarea foloseşte metoda globală:
• pregăteşte bileţele împăturite, pe care sunt scrise cuvinte cunoscute copiilor (eventual, care
denumesc obiecte prezente în sala de clasă);
• copiii sunt puşi să traducă încet, în sunete, cuvântul scris;
• ritmul se grăbeşte treptat, până se ghiceşte cuvântul scris, în acest moment apare satisfacţia dată
de înţelegerea rostului acestui exerciţiu şi interesul pentru el;
• după ce copilul a citit, aşază bileţelul desfăcut lângă obiectul al cărui nume îl poartă şi exerciţiul
s-a terminat (se poate numi jocul de-a cititul).
Dar între a şti să citeşti cuvintele şi a prinde sensul unei cărţi, poate exista aceeaşi depărtare ca
aceea dintre a şti să pronunţi un cuvânt şi a şti să rosteşti un discurs.
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În cadrul acestei metode, experienţa a demonstrat că citirea logică trebuie să fie precedată de
compunerea mesajelor cu ajutorul limbajului scris. Tot pe bileţele se scriu enunţuri cu referire la diverse
acţiuni concrete: „Cântă!” sau „Deschide fereastra!”. După ce citesc în gând mesajele, copiii se grăbesc
să îndeplinească acţiunea, înţelegând în final, puterea limbajului.

c) Metoda lingvistică integrală
A cunoscut o largă răspândire în ultimii ani, în Occident. Copiii învaţă să citească cu ajutorul
poveştilor, poeziilor, cântecelor, ghicitorilor etc. Textele respective, selectate în funcţie de particularităţile
de vârstă şi semnificaţia lor, sunt prezentate sub forma unor Cărţi Uriaşe (Big Books). Învăţătorul citeşte,
marcând cu un arătător fiecare cuvânt, iar copiii urmăresc cu privirea cuvintele indicate. Conţinutul
cărţilor poate fi studiat în amănunt, în grup sau individual, deoarece există şi cărţi mici, cu acelaşi text,
pentru fiecare elev.
Citit-scrisul se predau integrat, copiii fiind întrebaţi ce doresc să scrie. Textul de la care s-a pornit
poate oferi numeroase puncte de plecare, în funcţie de interesul celor mici.

d) Metoda naturală (Freinet)
Copiii spun scurte texte, legate de experienţa lor zilnică. Învăţătorul le scrie şi le afişază în clasă.
Ele vor constitui memoria colectivă. Metoda se bazează pe faptul că, materialele cu sens (fraze, texte,
date, scheme) care au o anumită semnificaţie, creează o stare afectivă pozitivă şi vor fi mai uşor memorate
decât cele fără sens (textele din Abecedarele de la noi nu au nici un fel de legătură cu ceea ce gândesc sau
simt elevii; de exemplu, Ana are mere... Şi ce dacă?)
În urma cercetărilor efectuate, Guilford a constatat că:
• pentru memorarea a 15 silabe fără sens sunt necesare aproximativ 20 de repetiţii;
• pentru 15 cuvinte separate sunt necesare 8 repetiţii;
• pentru 15 cuvinte legate în frază sunt suficiente numai 3 repetiţii.

e) Metoda funcţională constă în scrierea şi citirea de texte funcţionale, strâns legate de interesele
micilor şcolari – afişe, scrisori, reclame, reţete etc. (G. Iaurum6)
f) Metoda mixtă de învăţare a citit-scrisului constă în învăţarea de către copii a mai multor cuvinte
(substantive, verbe, adverbe, prepoziţii), după care se operează cu silabele şi literele.
g) Metoda gestuală de învăţare a citit-scrisului este utilizată în câteva din ţările francofone. Această
metodă constă în asocierea unui gest unei litere. Elevul va face apoi gestul corespondent de fiecare dată
când este arătată o consoană sau o vocală. Iniţiatorii acestei metode susţin că gestul respectiv face posibilă
intervenţia unei forme a memoriei suplimentare, memoria motrică, prin care este stimulată învăţarea.

2. Achiziţia scris–cititului de către copil
Vocabularul copilului, la intrarea în şcoală, include circa 2500
de cuvinte, acesta stăpânind, de asemenea, şi regulile de folosire
corectă a cuvintelor în procesul vorbirii. Intrarea copilului în şcoală
înlesneşte şi stimulează, în cadrul procesului instructiv–educativ,
dezvoltarea operaţiilor de gândire absolut indispensabile oricărei
achiziţii intelectuale: analiza, sinteza, abstractizarea, generalizarea,
comparaţia, clasificarea şi concretizarea logică. Flexibilitatea şi
mobilitatea gândirii creşte şi se formează capacitatea de scris–citit,
impulsionând prin aceasta progresele limbajului. Astfel, la sfârşitul
perioadei, copilul îşi însuşeşte fondul principal de cuvinte al limbii
materne (aproximativ 5000 de cuvinte) care pătrund tot mai mult în
vocabularul activ al copilului (P. Golu, 1993).
6

Temă de reflecţie
Cum pot fi angajaţi elevii în
exersarea corectă a cititului
în timpul lecţiilor la limba
română în clasa I? Ce relaţie
există între caracterul
conștient și cel activ al
învăţării citit-scrisului?

Învăţarea citit-scrisului în medii culturale bilingve, 2003
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Învăţarea limbii constă în însuşirea formulelor corecte de exprimare. Activitatea orală şi
vizuală trebuie echilibrate prin citit şi scris. Pentru copilul aflat în primul an de şcoală textul scris este
asociat cu exersarea orală. Ordinea celor patru deprinderi fundamentale în procesul instructiv-educativ
este: ascultarea (înţelegerea), exprimarea, citirea şi scrierea. Exersarea intensivă a citirii constituie
premisa deprinderii cititului. J. S. Bruner poziţionează procesele vorbirii în următoarea ordine: audiere,
citire, vorbire, scriere. W. M. Rivers (1971) subliniază diferenţa existentă între descifrare (precum în cazul
audierii sau citirii) şi încifrare (ca în vorbire şi scriere).
În cazul învăţării limbii române, pentru a învăţa corect cititul şi scrisul trebuie avute în vedere
elementele componente ale limbii, prin delimitarea cuvintelor din vorbire, delimitarea sunetelor din
cuvinte, iar apoi prin unirea sunetelor în cuvinte şi a cuvintelor în propoziţii. Metoda pe care o folosim
pentru familiarizarea elevilor cu cititul şi scrisul trebuie să ţină seama, pe de o parte, de faptul că scrierea
concordă aproape exact cu pronunţia, deci metoda trebuie să fie fonetică. Pe de altă parte, metoda trebuie
să pornească de la desprinderea unei propoziţii din vorbire, să se realizeze apoi delimitarea cuvintelor în
silabe şi apoi fiecare silabă în sunete, după care să se parcurgă traseul invers, de la sunete la silabă, cuvânt
şi propoziţie, ceea ce presupune ca metoda să fie şi analitico-sintetică (I. Şerdean, pag. 48, 1993).
Etapele pe care copilul le parcurge în stăpânirea cititului sunt: descifrarea, citirea textelor
simple, automatizarea citirii, creşterea vitezei de citire cu voce tare sau în gând - care depinde de ritmul
fiecărui copil - şi înţelegerea celor citite. Perioada de timp necesară pentru parcurgerea acestor etape
diferă de la copil la copil. Următoarea fază în deprinderea cititului o constituie citirea curentă şi corectă,
caracteristică elevilor care ştiu să transpună în limbajul articulat semnele grafice. În final, în funcţie de
gradul de deprindere al citirii corecte şi curente, citirea devine expresivă, devenind un instrument practic
pentru dobândirea de noi informaţii.
În cazul procesului de deprindere a scrisului, mecanismele neuro-fiziologice implicate sunt:
dezvoltarea normală a întregului sistem al limbajului; antrenarea simultană, în învăţarea semnelor grafice,
a mai multor zone specializate ale scoarţei cerebrale; antrenarea unor mecanisme de formare a unor
scheme complexe, precum şi realizarea mobilităţii acestora; formarea şi dezvoltarea mecanismelor de
integrare, în structuri; dezvoltarea capacităţilor de a înţelege şi a opera cu simboluri în general (gesturi,
semne convenţionale, desen) şi în speţă (E. Vrăsmaş, pag. 28, 1999).

Aplicaţii
1. Explicaţi de ce cititul şi scrisul reprezintă instrumente de bază ale activităţii intelectuale.
2. Analizaţi câteva din particularităţile limbajului copiilor de vârstă şcolară mică.
Ce consecinţe de ordin practic se desprind din acestea, cu privire la predarea-învăţarea citirii şi
scrierii?

2.1. Invitaţie la joc...
Temă de reflecţie
Citiţi textul și găsiţi tâlcul situaţiei prezentate în continuare:
Într-o vacanţă de iarnă, elevii unei clase au primit ca sarcină realizarea unui jurnal de vacanţă.
În acest jurnal copiii aveau posibilitatea să noteze sarcinile şcolare pe care le-au rezolvat din
proprie iniţiativă, dar puteau să consemneze, în egală măsură, şi momentele de recreere.
Ce s-a putut observa? Unul dintre elevii clasei, cu posibilităţi de învăţare mai scăzute, a
prezentat jurnalul în care era consemnat zilnic «M-am jucat». Această afirmaţie la care s-au
mai adăugat câteva impresii de la colindat şi câteva sarcini şcolare realizate în ultimele zile
ale vacanţei, a apărut frecvent şi în jurnalul celei mai bune eleve din clasă.
În primii ani de viaţă copilul învaţă să gândească, să se joace cu idei şi concepte, să exerseze şi
să imagineze. Prin joc, acesta îşi dezvoltă creativitatea, raţionamentul, atenţia la detalii şi simţul critic.
Învăţarea se face, în cazul său, prin joc, iar curiozitatea şi entuziasmul pentru exerciţiile de gândire, pentru
experimentare şi descoperire, reprezintă tot atâtea elemente de bază pentru perioada şcolară.
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Şcoala reprezintă o continuare a educaţiei. Plăcerea de a se juca, de a explora şi a descoperi este
acum complementată de entuziasmul şi curiozitatea în faţa misterelor vieţii, care pot fi inspirate de cadrele
didactice.
• Maşina de spus poveşti
Cereţi elevului să deschidă o carte la întâmplare şi să pună degetul pe un cuvânt oarecare (veţi
avea grijă să aleagă un substantiv sau un adjectiv). Repetând această operaţie de trei ori, veţi obţine trei
cuvinte fără legătură între ele. Astfel, jocul constă în compunerea unei povestiri în care să fie integrat
fiecare cuvânt ales. Bineînţeles, nu este obligatoriu să găsiţi aceste cuvinte într-o carte. Puteţi să le alegeţi
spontan. Dar acest ritual al alegerii dă o notă solemnă atunci când jucaţi pentru prima dată acest joc.
• O mie şi una de utilităţi
Iată un joc clasic pentru dezvoltarea creativităţii. Este vorba de imaginarea a tot ceea ce se poate
face cu un obiect banal: o perie, un creion, o cutie... Fiecare elev trebuie să propună, atunci când îi vine
rândul, o utilizare nouă, până când ideile se epuizează. Se trece apoi la un alt obiect.
• Câinele orb
Un elev va fi legat la ochi, el devenind astfel „câinele orb”. Puneţi în faţa lui un obiect pe care
trebuie să-l păzească, fără să aibă dreptul să-l atingă sau să-l ţină. Ceilalţi elevi trebuie să încerce să i-l ia
pe furiş. Copilul va trebui să stea cu urechile ciulite ca să încerce să împiedice furtul. Dacă îi prinde sau
dacă reuşesc să fure obiectul, se schimbă rolurile.
• Rime spuse rapid
Jocul constă în găsirea, de către fiecare (pe rând şi cât mai repede posibil), a unor cuvinte cu aceeaşi
terminaţie, de exemplu: „cotor“, „cocor“, „topor“... Jocul poate deveni mai complex, prin accelerarea
progresivă a ritmului. Este interzisă repetarea unui cuvânt care a fost deja spus de către un alt jucător.
• Aceasta începe cu...
Se alege şi se spune elevilor cu voce tare, o silabă. Jocul constă în găsirea, de către fiecare pe rând,
a unui cuvânt care să înceapă cu această silabă. Cuvântul trebuie găsit în cel mai scurt timp; primul care
nu mai are idei, pierde.
Variantă: spuneţi copilului o silabă şi el trebuie să caute cât mai multe cuvinte care încep cu
această silabă, cuvinte pe care le număraţi unul câte unul (interzicând repetiţiile). Când nu mai are idei,
el este cel care trebuie să propună o nouă silabă... iar dumneavoastră trebuie să-i doborâţi recordul.
Bineînţeles, îl veţi ajuta să numere cuvintele auzite şi i le veţi explica pe cele pe care nu le cunoaşte.
• Ghicitori trăsnite
Nu ezitaţi să inventaţi cele mai absurde ghicitori, amestecând elemente împrumutate de la obiecte
sau activităţi diferite. De exemplu: „Ce este galben şi negru, puţin răsucit, bun de mâncat şi merge foarte
repede? — O banană de curse“ sau „Ce are cuvertură, serveşte la dormit şi este mare ca un stadion de
fotbal? — Un pat de uriaş“. Răspunsul, în funcţie de talentul şi imaginaţia de care dispuneţi, va provoca
surpriză sau amuzament. Şi, foarte repede, copilul va dori să inventeze el însuşi ghicitori noi.
• Micul actor
Alegeţi o frază banală, lungă de 10-12 cuvinte. De exemplu: „Am mâncat o omletă dar încă îmi mai
este foame.“ Jocul constă în repetarea acestei fraze de către copil, cu diferite intonaţii: vesel, nemulţumit,
obosit, nostalgic... Bineînţeles, va fi mai bine dacă se va face mai întâi o demonstraţie.
• Poveste pe două voci
Copilul propune punctul de plecare al unei poveşti, spunând prima frază. Dumneavoastră continuaţi
cu a doua frază. El continuă cu o a treia. Urmaţi dumneavoastră şi, tot aşa fiecare la rândul său, construiţi
în doi propria voastră poveste.
Pentru a stabili un punct de plecare, uneori este de preferat să începeţi dumneavoastră sau să
precizaţi destul de repede personajele şi întâmplările. Dar aceasta depinde, bineînţeles, şi de gradul de
imaginaţie al copilului.
Recuperarea rămânerii în urmă la limba română
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2.2. Formarea abilităţilor de scris–citit
Formarea abilităţilor de scris–citit se realizează în cadrul şcolii, în trei mari etape: preabecedară,
abecedară şi postabecedară. În perioada preabecedară se formează abilitatea de scriere a elementelor
grafice disparate, în cea abecedară se capătă deprinderile de a scrie literele alfabetului şi de a-l folosi în
grafierea cuvintelor şi propoziţiilor, iar în perioada postabecedară se ating toţi parametrii scrierii conform
modelelor, se obţine o anumită viteză şi se însuşesc câteva reguli ortografice.

2.2.1. Jocuri desfășurate în perioada preabecedară
• Ce este? Ce face? Ce trebuie să desenezi pentru a continua seria?

• Cum mai putem spune?
Denumeşte imaginile. Găseşte încă o denumire pentru fiecare imagine!

• Dacă nu este aşa, cum este?

• Uneşte prin linii imaginile care au aceeaşi denumire, dar înţeles diferit.

• Alintă cuvintele, după modelul: pisică – pisicuţă.

14
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• Eu spun: UN/ O, tu spui: MULŢI/ MULTE,
după modelul: „Eu văd o pălărie, tu vezi mai multe pălării!“

• Eu spun: MULŢI/ MULTE, tu spui: UN/ O,
după modelul: „Eu văd multe cărţi, tu vezi o carte!“

• Denumeşte imaginile.
Alcătuieşte propoziţii, spunând despre fiecare: ce este, unde creşte sau ce culoare are.

• Propoziţii care încep cu acelaşi cuvânt.
Formează propoziţii care să înceapă cu denumirea imaginii din cerculeţ, după modelul:
„Peştele a fost prins de pescar“.

• Propoziţii care se termină cu acelaşi cuvânt.
Formează propoziţii care să se termine cu denumirea imaginii din cerculeţ, după modelul:
„Am un pat mare în casă“.

Recuperarea rămânerii în urmă la limba română
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• Denumeşte fiecare imagine.
Uneşte prin linii imaginile a căror denumire începe cu aceeaşi silabă.

• Taie imaginea a cărei denumire nu începe cu acelaşi sunet ca denumirea imaginii din cerculeţ.

• Taie imaginea a cărei denumire nu are cel de-al doilea sunet identic cu cel de-al doilea sunet al
denumirii imaginii din cerculeţ.

Teme de reflecţie
1. Explicaţi modul în care exerciţiile de analiză şi sinteză fonetică, precum şi exprimarea
articulată pot deveni instrumente de autocontrol.
2. Explicaţi rolul pronunţiei corecte în prevenirea greşelilor de citire şi scriere.
3. Cum susţineţi ideea că un început bun poate asigura succesul în învăţarea citit–scrisului?

2.2.2. Activităţi desfășurate în perioada abecedară
Este important să se facă legătura între forma, numele şi sunetul corespunzător literei. Pentru
aceasta se vor folosi:
• litere din diferite materiale (lemn, plastic, hârtie abrazivă);
• obiecte şi imagini cu obiecte (a căror denumire începe cu diverse litere ale alfabetului);
• materiale din care copiii îşi pot confecţiona singuri litere (plastilină, argilă, sfoară, sârmă, hârtie
etc.).
Pentru ca elevii să reţină litera, se folosesc toate resursele în acelaşi timp:
a. se prezintă imaginea sau obiectul, se denumeşte, se izolează sunetul (se pot folosi versuri cu rimă, care
facilitează reţinerea sunetului);
b. se face corespondenţa sunet – literă; se prezintă litera din alfabetar;
c. se demonstrează traseul literei: copiii urmează acest traseu pe litere confecţionate din diverse materiale
(atât pentru litera de tipar, cât şi pentru litera de mână);
d. copiii îşi fac singuri litera, din diverse materiale, folosind diferite procedee.
16
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Teme de reflecţie
1. Explicaţi cum se asigură realizarea unitară şi influenţarea reciprocă a aspectului grafic şi
a celui ortografic în exersarea scrisului.
2. Credeţi că este necesară o concordanţă între ritmul scrisului şi posibilităţile de sesizare
a greşelilor? Argumentaţi răspunsul.

2.2.3. Activităţi desfășurate în perioada de consolidare și perfecţionare
a mecanismelor scris-cititului
Există două planuri de înţelegere a unui text citit:
Aplicaţie
• a accede la sensul enunţului;
• a prinde semnificaţia lucrurilor care nu sunt spuse, ci Formulaţi regulile grafice cu
privire la scrierea unei litere
presupuse.
Vă propunem un alt mod de abordare a textelelor literare, (la alegere) în maniera în
astfel încât să oferiţi copiilor şansa de a alege, de a participa activ care acestea vor fi prezentate
la propria formare şi de a dovedi că au înţeles ceea ce au citit. Pe elevilor.
două coli de carton se realizează tabelul de mai jos (colorat şi cât mai
atractiv). Se afişează în clasă, la nivelul copiilor. După familiarizarea cu textul şi înţelegerea lui, elevii pot
lucra individual, în perechi sau grup, optând pentru una sau mai multe variante.
Ce putem face după ce am citit un text literar?
Opţiuni

Descriere

Jurnalul cititorului

Completează în jurnalul clasei sau în jurnalul personal titlul şi autorul textului
citit.

Titlul

Explică titlul.

Ilustrarea textului

Ilustrează fragmentul preferat sau personajele.

Benzi desenate

Ilustrează textul cu colegii, sub forma benzilor desenate.

Şezătoare literară

Citeşte unui coleg sau prieten: fragmentul preferat, alt fragment scris de
acelaşi autor etc.

Semn de carte

Realizează un semn de carte având imagini cu întâmplări din textul citit.

Mimă

Mimează un personaj; solicită colegii să ghicească despre cine este vorba.

Bancă de cuvinte

Selectează şi scrie pe caiet: cuvinte formate din două, trei sau „n” silabe,
cuvinte care denumesc fiinţe etc.

Afiş

Realizează un afiş pentru acest text.

Reclamă audio

Scrie textul unei reclame radio pentru această carte.

Personaje

Scrie lista cu personajele prezente în text; scrie câteva cuvinte despre
personajul preferat.

Teatru

Prezintă textul literar sub forma unei piese de teatru.

Teatru de păpuşi

Prezintă textul literar sub forma unei piese de teatru de păpuşi.

Jucărie mobil

Realizează un mobil (cu diverse materiale şi tehnici specifice abilităţilor
practice) cu personajele, scenele din text.
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Palma rezumat
Desenul unei palme serveşte drept organizator grafic pentru a-i ajuta pe
elevi să găsească ideea principală şi detaliile unui pasaj pe care îl citesc.
Învăţătoarea agaţă posterul reprezentând palma pe perete, având scris
„CINE?” pe degetul mare, „CE?” pe degetul arătător, apoi „UNDE?”,
„CÂND?”, „DE CE?” pe următoarele degete, şi „CUM?” în interiorul
palmei.
Copiii cântă şi un cântecel, pe melodia de la „He’s got the whole world
in his hand”:
„Am pe cine, ce, unde, când, de ce şi cum.
Am pe cine, ce, unde, când, de ce şi cum.
Am pe cine, ce, unde, când, de ce şi cum.
Am ideea principală în mâna mea!”
În timp ce cântă, copiii arată degetul corespunzător pe propria lor
palmă. Învăţătoarea demonstrează copiilor cum să utilizeze palma şi
întrebările pentru identificarea ideii principale a unui pasaj de citit care le este deja familiar. Astfel copiii
învaţă să facă şi ei la fel.
Apoi, când se citeşte un nou pasaj, învăţătoarea distribuie desene ale palmei copiilor. Pe care fiecare
va trebui să completeze cine, ce, unde, când, de ce şi cum corespunzătoare pasajului citit. Copiii scriu
doar un cuvânt sau două pentru fiecare întrebare. Ideile scrise pe palmă îi ajută să dezvolte un rezumat
parafrazat a ceea ce au citit.

Editaţi propriul ziar al clasei
Vă puteţi crea propriul ziar al clasei. Elevii pot juca roluri de reporter, documentându-se şi scriind
articole pentru ziar. Temele pentru articole pot include întâmplări interesante din cadrul clasei sau şcolii,
evenimente care s-au petrecut în oraşul vostru sau în familia voastră (o zi de naştere recentă sau poate
un premiu câştigat?), un turneu sportiv, fenomene meteo extreme sau o personalitate locală interesantă!
Înainte de a începe, citiţi şi analizaţi câteva articole de presă, pentru a observa modul în care îşi scriu
articolele reporterii profesionişti.
Puteţi pune laolaltă toate articolele elevilor din clasă pentru a vă crea propriul ziar al clasei! Puteţi
adăuga chiar şi reclame pentru diverse produse imaginate de elevi.

Recomandări pentru aplicarea la clasă
Pentru a crea un ziar potrivit standardelor existente, stabiliţi, într-o activitate frontală cu
elevii, următoarele:
• Un ziar este o publicaţie zilnică sau săptămânală care conţine articole de presă, editoriale şi
alte astfel de elemente. Ziarele sunt tipărite pe pagini mari de hârtie, care sunt apoi îndoite.
Reclamele (şi, într-o măsură mai mică, abonamentele) acoperă costurile de operare ale unui
ziar.
• Conducătorul unui ziar este numit şi director de ziar. Editorul este persoana care răspunde
de conţinutul ziarului. Reporterii se documentează şi scriu articole. Majoritatea reporterilor
se specializează într-un anumit domeniu (cum ar fi relaţia cu Guvernul, infracţionalitatea sau
ştiinţele).
• Structura unui articol de presă
 Fiecare articol de presă are un titlu, care este scris cu litere mari. De multe ori, autorii
articolelor de ziar nu sunt menţionaţi cu numele întreg.
 Partea de început a unui articol de ziar (primul paragraf) este numit introducere
(cu o lungime de una sau două propoziţii); introducerea trebuie să prezinte pe scurt
principalele aspecte prezentate de articol, axându-se, aşadar, pe cele 6 întrebări: cine,
ce, când, unde, de ce şi cum. Primul paragraf trebuie să conţină, de asemenea, şi un
element care agaţă, ceva care să-i atragă atenţia cititorului şi să-l convingă să citească
şi restul articolului.
Recuperarea rămânerii în urmă la limba română
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 Miezul articolului îl reprezintă paragraful care conţine informaţiile cheie despre
povestire şi care îi dezvăluie cititorului motivele pentru care povestirea este importantă.
 Restul articolului conţine paragrafe suport care intră în mai multe detalii cu privire
la temă, incluzând deseori citate şi informaţii interesante. Informaţiile mai puţin
importante ar trebui incluse mai spre finalul articolului, deoarece este posibil ca
articolul să fie editat (scurtat) de către editor (persoana care organizează elementele
publicaţiei) pentru ca acesta să încapă în spaţiul avut la dispoziţie pe pagina de ziar.
 Opiniile proprii ale reporterului nu ar trebui să apară în articol, ci numai prezentarea
faptelor. Folosiţi un limbaj simplu şi clar. Păstraţi articolul cât mai succint şi la obiect.
Folosiţi verbe active (de exemplu: Un om muşcă dintr-un câine) şi nu pasive (de
exemplu: Un câine a fost muşcat de un om).
 Fiecare imagine, grafic sau ilustraţie trebuie să aibă alăturat câteva cuvinte de descriere
sau explicaţie.
• Structura unui ziar generalist:
 Prima pagină – cu noutăţi importante, ştiri din toată lumea şi, uneori, editoriale (în care
editorii ziarului şi alte persoane importante îşi exprimă opinia cu privire la diferite teme
de interes). Cele mai importante articole de ştiri sunt prezentate pe prima pagină.
 Secţiunea de ştiri naţionale – cu ştiri de interes pentru toată ţara.
 Secţiunea de ştiri locale – cu ştiri de pe plan local şi starea vremii.
 Secţiunea de ştiri internaţionale – cu principalele ştiri din lume.
 Secţiunea sportivă.
 Secţiunea de ştiri de cultură, divertisment și informaţii mondene – conţinând deseori
articole tematice, care nu au caracterul unor ştiri (de exemplu, un articol despre
numismatică sau despre obiective turistice din Madrid), spectacole, călătorii, modă,
reţete, sfaturi pentru gospodărie, sfatul psihologului, benzi desenate, rebusuri şi
recenzii de film şi carte.
 Secţiunea de mică publicitate în care oamenii şi companiile îşi fac reclamă, de exemplu
pentru a vinde diverse lucruri sau pentru angajare.
 Reclame plătite sunt incluse peste tot în ziar (reclamele generează majoritatea
veniturilor pentru publicarea unui ziar).
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Aplicaţii
1. Identificaţi situaţii concrete din activitatea pe care o desfăşuraţi, în care să folosiţi tehnici şi
procedee prezentate în acest capitol.
2. Găsiţi avantajele şi dezavantajele folosirii în clasă a unor planşe mari pe care este scris
textul de citit din manual.
3. Inventaţi un exerciţiu prin care să se verifice dacă elevul a înţeles un cuvânt citit.
4. Inventaţi un exerciţiu de creştere a ritmului lecturii.

3. Bine de ştiut!
Profilul elevului cu tulburări de citit
Orice persoană care lecturează un text face apel la cunoştinţele
pe care le-a înmagazinat pentru a descoperi sensul textului pe care îl
are în faţă; cu alte cuvinte, actualizează cunoştinţe dobândite anterior
şi foloseşte strategii pentru a rezolva situaţia prezentă. De aici rezultă
că sunt importante atât cunoştinţele cât şi strategiile folosite de elev
pentru a citi un text dat.
În general, diagnosticul de dificultăţi de învăţare a cititului
este pus pornind de la analiza erorilor remarcate în citirea unui text,
precum şi de la răspunsurile date la întrebări care determină gradul
de înţelegere a textului. Aceeaşi metodă este pusă în practică în ceea
ce priveşte scrierea: sunt analizate erorile de ortografie în cazul unei
dictări sau al unui exerciţiu de copiere. Un astfel de procedeu pune
însă accentul pe evaluarea produsului final, acordând prea puţină
atenţie proceselor şi strategiilor pe care le foloseşte cititorul atunci
când este pus într-o situaţie normală de lectură.
Înţelegerea sensului unui text implică, în primul rând, ca elevul
să recunoască acele cuvinte care îl compun. Pentru a obţine aceasta,
cititorul poate să pună în practică diferite strategii, cum ar fi:
• recunoaşterea vizuală spontană;
• utilizarea contextului lingvistic şi extralingvistic;
• recunoaşterea decupajului silabic sau corespondenţa grafem/
fonem.
Elevul aflat în dificultate, deşi deţine o serie de cunoştinţe,
recurge doar la unele dintre acestea, excluzându-le pe altele, având
astfel tendinţa de a aborda textul utilizând un singur tip de strategie.
Din acest punct de vedere, se pot identifica o serie de profile ale
elevului aflat în dificultate în faţa limbajului scris, cum ar fi:

Temă de reflecţie
Citiţi următoarea situaţie:
„Un băieţel vine bucuros
acasă, fluturând carnetul
de note. Primise primul lui
calificativ. La intrarea în casă,
copilul se duce repede la
mama lui și îi arată încântat
performanţa. Mama rămâne
uimită: fiul său primise
calificativul insuficient.
— Cum te poţi bucura, când
ai primit cel mai slab
calificativ?
Făcând ochii mari, copilul
rămâne nedumerit. A doua
zi, când merge la școală, se
adresează cu ură învăţătoarei:
— Dacă aţi ştiut că insuficient
este un calificativ rău, de
ce mi l-aţi dat?!”
Ce impact consideraţi că
au astfel de situaţii asupra
evoluţiei ulterioare
a copilului?

a) Elevul ghicitor
În acest profil se încadrează elevii care ghicesc cuvintele,
pornind de la imagini sau de la elemente contextuale furnizate de
către învăţător sau pe baza cunoştinţelor dobândite anterior. Acest tip de elev nu are în vedere verificarea
preciziei predicţiei pornind de la literele cuvântului. Ei ghicesc cuvinte care nu se aseamănă, de cele mai
multe ori, din punct de vedere grafic, cu cuvintele pe care trebuie să le citească. Cunoştinţele acestora
legate de relaţia grafem–fonem sunt limitate.
b) Elevul care descifrează, concentrându-se asupra literelor şi silabelor
Elevii care corespund acestui profil folosesc în general, cunoştinţe care vizează corespondenţa
grafem–fonem sau decupajul silabic; ei fac adesea confuzii, adăugiri, omisiuni, inversiuni de litere,
transformând cuvintele în noncuvinte sau depărtându-se de sens. În scris, ei se concentrează în special pe
respectarea corespondenţei dintre grafeme, fără să ţină cont de aspectele ortografice.
Recuperarea rămânerii în urmă la limba română
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Descifrarea silabă cu silabă a unui cuvânt necesită o abordare secvenţială a informaţiei, strategie pe
care elevii din acest profil nu o utilizează.
c) Elevul căutător de cuvinte
Acest profil corespunde elevilor care folosesc cunoştinţe care se bazează pe forma grafică
a cuvintelor. Pornind de la o serie de indicii grafice ale cuvântului, aceştia propun, fără a ţine cont de
context, un cuvânt care seamănă vizual cu cuvântul scris (de exemplu, plasă pentru pasă, plic pentru
pic). În cazul scrisului, memorizarea parţială conduce, în cazul acestor elevi, la omisiuni, adăugiri sau
inversiuni.
d) Elevul care pune în practică strategii diferite
Acest profil de elev foloseşte diferite strategii în timpul citirii, dar nu într-o manieră integrată.
Astfel, acesta descifrează cuvintele la începutul textului iar apoi, într-un alt paragraf, le ghiceşte.
Numai prin cunoaşterea profilului corect al elevului cu dificultăţi de învăţare a scris-cititului se
poate ajunge la stabilirea unui plan de intervenţie corespunzător.
Dacă am compara evoluţia copilului cu cea a unei flori, este uşor de înţeles că, dacă forţăm bobocul
să-şi desfacă petalele înainte de vreme, nu ne vom bucura prea mult de splendoarea florii; însă, dacă acest
boboc este lăsat să se dezvolte normal, vom asista la o înflorire naturală de lungă durată.

4. Program de antrenament pentru CAMPIONI!
a) Metode folosite în prevenirea sau corectarea greşelilor de scriere ale elevilor:
• verificarea temelor scrise, a răspunsului oral sau verificarea caietului de notiţe;
• atenţionarea elevului că „are două greşeli pe pagină”, sau că are o greşeală „în rândul al treilea” ,
determinându-l astfel să gândească, să descopere şi să corecteze greşelile;
• păstrarea evidenţei greşelilor personale ale fiecărui elev în fişe de observare individuală, sau a
greşelilor colective, şi urmărirea persistenţei sau remedierii acestora;
• autocorectarea unor dictări, autodictări, compoziţii literare, pe rândurile lăsate libere în acest
scop;
• învăţarea pe grupe.
b) Tipuri de exerciţii folosite pentru exersarea discriminării vizuale:
• reconstrucţia cuvintelor pe baza modelului dat (copiilor li se pune la dispoziţie imaginea, cuvântul
şi literele amestecate);
• încercuirea literei cu care începe cuvântul dat (asemănătoare grafic).
În unele situaţii, copiii recunosc literele care intră în alcătuirea unui cuvânt, dar le pronunţă separat,
fără să reuşească să le unească într-o secvenţă sonoră. De exemplu, citesc c-a-s-ă, dar nu realizează
secvenţa „casă”.
c) Tipuri de exerciţii folosite pentru exersarea discriminării auditive:
• Se dă cuvântul format dintr-o vocală şi o consoană: ac
 Pasul 1: Învăţătorul pronunţă cuvântul pe sunete, rar: [a] – [c]
 Pasul 2: Elevul reconstituie cuvântul, pronunţându-l [ac]
 Pasul 3: Învăţătorul îi arată apoi copilului imaginea corespunzătoare cuvântului, invitându-l
să repete cuvântul. Imaginea poate fi însoţită şi de cuvântul scris.
 Pasul 4: Cu ajutorul literelor, elevul poate reconstitui cuvântul.
• Învăţătorul prezintă un suport vizual. Elevul priveşte imaginile şi le identifică în mod corect pe
cele care încep cu sunetul pe care dorim să-l exersăm. Pentru exersarea unei discriminări fine a
auzului se pot folosi imagini care sugerează cuvinte care încep cu sunete pereche (s/z sau c/g).
Majoritatea elevilor deprind cu uşurinţă despărţirea cuvintelor în silabe, dar au dificultăţi în
segmentarea cuvintelor în sunete. Practica demonstrează, de asemenea, că elevii despart mai uşor
cuvintele în silabe, oral decât în scris.
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d) Modalităţi de creştere a fluenţei în lectură:
• citirea cu intonaţie urcătoare;
• citirea cu intonaţie coborâtoare;
• citirea cu voce tare;
• citirea cu voce scăzută;
• antrenarea unui număr diferit de elevi care citesc anumite părţi ale textului: toţi în acelaşi timp,
în perechi etc.

Recuperarea rămânerii în urmă la limba română
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CAPITOLUL

2

Metode
active
de comunicare

Centrarea pe elev impune în procesul de predare o interacţiune permanentă între cadrul didactic şi
cel care învaţă. Consecinţa este o alegere cu precădere a metodelor activ-participative pentru crearea de
capacităţi, astfel încât elevul să ştie să aplice cunoştinţele dobândite. Se schimbă astfel şi comunicarea
tradiţională de la catedră spre clasă, relaţiile fiind mult mai complexe, modificându-şi direcţia, pentru
că mesajele sunt transmise de la elev la învăţător, dar şi de la elev la elev. Sensul comunicării didactice
devine în felul acesta altul, din perspectiva învăţământului modern.

1. Ce este comunicarea didactică?
Termenul de comunicare a fost primul element de noutate al programei şcolare apărute în 1998
pentru învăţământul primar. Chiar titulatura ariei curriculare era Limbă şi comunicare, încercând să atragă
atenţia asupra mutaţiei fundamentale produse la nivelul studierii limbii române, pentru care s-a propus un
model nou, cel comunicativ-funcţional.
Problema definirii termenului este însă destul de complexă şi se poate face din perspective diferite.
În Dicţionarul Explicativ al Limbii Române se arată că o comunicare constă în acţiunea de a aface
cunoscut, de a da de ştire, de a informa, de a înştiinţa, de a spune. Este o explicaţie care pune accentul pe
transmiterea informaţiei, neglijând înţelegerea şi reacţia celui care o primeşte. Şi totuşi, chiar la nivelul
înţelegerii comune, apare ideea că o comunicare presupune aceeaşi modalitate de înţelegere a lucrurilor
între cel care transmite informaţia şi cel care o primeşte.
Fiind o interacţiune, comunicarea presupune schimbarea rolurilor de emiţător şi de receptor, astfel
încât o persoană trebuie să aibă, în acelaşi timp, capacităţi de înţelegere a unui mesaj, dar şi capacităţi de
construcţie a acestuia.
Comunicarea didactică este un proces în care cei doi poli ai comunicării sunt elevii şi cadrul sau
cadrele didactice. În consecinţă, acest tip de comunicare înseamnă reciprocitate, elevii încetând să mai fie
doar receptori, devenind emiţători cu ajutorul cărora se construieşte mesajul didactic. Din perspectiva unei
pedagogii a comunicării, conţinuturile predate sunt mai puţin importante decât competenţele dobândite
de elevi. Ca atare, cadrul didactic trebuie să aibă permanent un feedback de la elevi şi va fi nevoit să
înlocuiască discursul de la catedră cu inventarea unei situaţii de învăţare, în care copilul să descopere
singur un conţinut, să îşi formeze prin activitate anumite capacităţi.
În comunicarea didactică, pe lângă o componentă verbală apar, aşa cum observa C. Simard7,
elemente:
• cognitive – referitoare la stăpânirea operaţiilor intelectuale;
• ideologice – referitoare la reacţia faţă de idei, valori, opinii;
• enciclopedice – referitoare la capacitatea de a face relaţii între domenii diferite;
• socio-afective – referitoare la concepţii, sentimente ale individului;
• literare – referitoare la cunoştinţe şi la capacităţi care favorizează creativitatea verbală.
Deci comunicarea didactică este un proces complex de predare şi asimilare de cunoştinţe.

7

C. Simard – Élements de didactique du français langue première, Montréal, De Boeck, Laucier, 1997
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Acest proces se desfăşoară în cadrul instituţional reprezentat de şcoală, în care partenerii au roluri
prestabilite, învăţător şi elev.
Construirea programei de limbă şi literatură română pe ideea comunicării didactice a impus o nouă
viziune în predarea acestui obiect de învăţământ.
Conform programei şcolare pentru învăţământul primar comunicarea este un domeniu complex
care înglobează procese de receptare a mesajului oral şi a celui scris, precum şi cele de exprimare orală,
respectiv de exprimare scrisă (pag. 27)
Se poate observa că elementul central al organizării conţinuturilor disciplinei este comunicarea
prin care se oferă o viziune nouă, diferită de cea veche, pentru care obiectul de studiu cuprindea două
componente: limbă şi literatură.
În felul acesta, se au în vedere cele patru deprinderi fundamentale ce trebuie dezvoltate la elev,
care este pe rând, receptor sau enunţător al unui mesaj: înţelegerea după auz, citirea, vorbirea şi scrierea.
Aceasta înseamnă că se vizează cele două niveluri ale limbajului, cel oral şi cel scris, şi capacitatea
elevului de a înţelege un text în calitate de receptor şi de a produce un text în calitate de emiţător.
Schematic, cele patru capacităţi ar putea fi reprezentate astfel:
Nivelul limbajului

Receptor al mesajului

Emiţător al mesajului

oral

ascultă

vorbeşte

scris

citeşte

scrie

 Prima consecinţă a acestui mod de organizare a conţinuturilor o constituie apariţia unui domeniu
nou al disciplinei: comunicarea. Elevul trebuie să înveţe şi să exerseze strategii şi tehnici de comunicare
orală sau scrisă.
 A doua consecinţă este integrarea celor trei domenii (limbă, literatură şi comunicare) în predare.
Această integrare are două aspecte:
• structurare specifică a studiului de text (literar sau nonliterar) în cadrul unei lecţii; înţelegerea şi
interpretarea textului sunt realizate prin clarificarea problemelor de limbă, eventual de comunicare,
pe care le ridică, producând o îmbinare a celor trei domenii; lecţia însă se poate centra fie pe noţiunile
literare, rezolvând explicit unele noţiuni din programă, fie pe cele lingvistice, fie pe cele de comunicare,
fiind lecţie de lectură, de limbă română sau de comunicare; este o integrare la nivelul părţii, pentru că
lecţia este doar o porţiune a unei unităţi de învăţare, ce reprezintă un întreg;
• o structurare a parcursului didactic în cadrul unei unităţi de învăţare în care apar toate cele trei
domenii; este o corelare mai complexă, mai puţin transparentă şi care vizează legături între noţiunile
predate. Gruparea tematică a cunoştinţelor într-o unitate de învăţare nu înseamnă doar punerea unor
texte sub umbrela unor idei: toamna, familia, prietenii etc., ci şi stabilirea de legături între noţiunile
literare, lingvistice şi de comunicare; de exemplu, într-o unitate cu titlul Iarna se poate alege un
text literar descriptiv pentru lecţiile de lectură, un text nonliterar descriptiv pentru predarea noţiunii
de adjectiv, în lecţiile de limbă română, şi descrierea unui tablou de iarnă într-o compunere după o
ilustraţie, în lecţiile de comunicare scrisă; trebuie subliniat că într-o unitate de învăţare pot să existe
mai multe fragmente de texte literare, mai multe probleme de limbă şi de comunicare; numărul de ore
variabil al unei unităţi de învăţare permite realizarea de legături originale în proiectarea didactică.
 A treia consecinţă este libertatea învăţătorului de a-şi alege corpusul de studiu. Programa nu mai
indică scriitorii ce trebuie studiaţi, alegerea aparţinând autorilor de manuale sau chiar învăţătorilor: ei pot
opta pentru orice text pe care îl consideră potrivit în predare. Mai mult, pe lângă textul literar, este studiat
şi textul nonliterar, care ancorează frecvent elevul în cotidianul existenţei lui.
 A patra consecinţă este mutarea accentului de pe informativ pe formativ, cu asigurarea unui
progres al cunoştinţelor de la un an de studiu la altul. Aceasta înseamnă că este preferată învăţarea activă,
în care elevul este participat direct la momentul de predare.
Se poate observa că se schimbă statutul emiţătorului şi al receptorului în comunicarea didactică.
Dacă, tradiţional, elevul era mai ales receptor al discursului învăţătorului, în noua viziune devine cu
precădere emiţător, rolul cadrului didactic fiind preponderent acela de a organiza şi de a monitoriza
învăţarea. Elevul este ascultat, îndrumat, sfătuit să descopere singur conţinuturile pe care trebuie să le
asimileze şi să le aplice.
Natura mesajelor studiate şi produse de elevi se diversifică. Apare ca un element de varietate studiul
textului nonliterar, care îl ajută pe elev să-şi creeze nu numai o competenţă lingvistică de comunicare, ci
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şi una socială, ancorându-l în realitate, oferindu-i motivaţie pentru învăţare, fiindcă înţelege la ce îi poate
folosi în viaţă studiul.
Codul este în primul rând lingvistic, chiar în clasele mici elevii învăţând noţiuni ştiinţifice prin
care conştientizează mecanismul de funcţionare a limbii. Învăţătorul poate însă diversifica tipurile de
coduri, asociindu-le celui lingvistic pe care îl poate face astfel mai atractiv. De exemplu, muzica, desenul,
mişcarea pot fi asociate cu textul. Se poate diversifica şi canalul de comunicare, utilizându-se calculatorul,
caseta video, CD-ul, banda magnetică etc.
Contextul comunicării didactice devine foarte important, pentru că organizarea sălii de clasă poate
favoriza învăţarea. Trebuie să se diversifice modalitatea de aşezare a băncilor, ornarea clasei, crearea
materialului didactic etc. Mediul în care învaţă copilul trebuie să fie cald, prietenos, plăcut.
Se poate conchide că modelul nou propus de programa de limba şi literatura română implică
modificarea strategiilor de predare, ce au în centru elevul ca participant activ la actul învăţării.
Această organizare a conţinuturilor în unităţi de învăţare urmăreşte deplasarea accentului de la
transmiterea de informaţii la crearea deprinderilor de comunicare prin relaţionarea tuturor cunoştinţelor.
Elevul poate înţelege legăturile dintre domeniile obiectului, poate transfera mai uşor cunoştinţele de la un
domeniu la altul, pe scurt, poate să comunice mai uşor.

2. Sugestii de modernizare didactică
Din perspectiva noului curriculum, lecţia centrată pe elev impune alegerea unor metode moderne de
predare prin care să fie dobândite capacităţile vizate. Nu este suficient ca elevii să acumuleze cunoştinţe,
ei trebuie să ştie ce să facă în existenţa cotidiană cu aceste cunoştinţe.
Având conştiinţa necesităţii scris-cititului, elevii sunt mai motivaţi. În lumea contemporană, nu poţi
trăi fără să descifrezi scrisul. O plimbare cu elevii în localitatea în care trăiesc o să-i facă să înţeleagă că
nu se pot orienta decât citind scrisul de pe indicatoarele stradale, de pe afişe, la cinematograf, la televizor.
Dacă elevii vor vedea un film subtitrat de desene animate, vor înţelege imediat că trebuie să cunoască bine
cititul. Se pot folosi procedee simple: un afiş lipit pe un perete al clasei îi va obliga pe elevi să-l citească şi
să înţeleagă informaţia transmisă. Crearea în mediul şcolar a unor situaţii asemănătoare celor din existenţa
obişnuită motivează elevii să-şi însuşească cititul şi să-şi dezvolte capacităţile de lectură a unui text literar
sau nonliterar, aşa cum prevede programa.
Viziunea modernă transferă actul lecturii din cadrul educaţiei formale din şcoală în educaţie
permanentă a individului care se face:
• nonformal, prin mijloacele multimedia;
• informal, prin activităţi extraşcolare, familiale, ale cercului de prieteni etc.
Elevul este cu atât mai motivat cu cât ceea ce învaţă în şcoală poate fi folosit în afara ei. Este bine
astfel să se aleagă acele metode şi procedee didactice prin care elevul să devină cu precădere emiţător în
procesul de învăţare, astfel încât el să deprindă mai uşor şi mai repede abilităţile de lectură. Sunt preferate
metode active, care îi permit copilului să se implice în activitate, satisfăcându-şi curiozitatea şi nevoia de
acţiune, manifestându-şi creativitatea şi imaginaţia. Elevul observă, compară, înţelege prin el însuşi sau
în colaborare cu alţi colegi. Trece de la rolul pasiv de receptor al informaţiei oferite de profesor sau de
manual, la acela activ în care prin acţiunea lui senzorială, motorie, intelectuală descoperă diverse aspecte
ale realităţii.

3. Comunicare şi interacţiune
Metodele active de comunicare uşurează motivarea elevilor pentru remedierea lecturii unui text.
S-ar putea stabili o tipologie a acestor metode active de comunicare prin care se motivează elevii în
remedierea lecturii, urmărindu-se o progresie a însuşirii cunoştinţelor. După un criteriu al momentului
aplicării acestor metode ce facilitează lectura remedială, s-ar putea desprinde următoarele categorii:
• metode de intercunoaştere;
• metode de spargere a gheţii;
• metode de optimizare a lecturii;
• metode de fixare a cunoştinţelor şi de evaluare.
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Rolul acestor metode este:
• de a înlătura inhibiţiile copilului care percepe mediul şcolar ca pe ceva străin;
• de a-i oferi elevului încredere în forţele proprii;
• de a-l socializa pe copil;
• de a-l face pe elev să deprindă mai uşor cunoştinţele.

Metodele de intercunoaștere și stimularea citirii
Întotdeauna primul contact cu o clasă nouă este foarte important. De obicei, învăţătorul trăieşte
acest moment la fiecare patru ani, când preia clasa I. Pentru a realiza încă de la început o bună comunicare
cu elevii poate aplica un procedeu activ de intercunoaştere, lăsându-i pe copii să se manifeste liber, să se
exprime, să încerce să se integreze noului grup din care fac parte.

Metodele de intercunoaștere sunt căi de omogenizare a unor grupuri ai căror membrii nu se
cunosc. Pentru a creşte eficienţa colaborării în grup este bine ca:
•
•
•
•

să se cunoască şi să se respecte individualitatea fiecărui elev;
să se încurajeze exprimarea opiniei personale;
să se stimuleze creativitatea;
să se includă în cadrul grupului conducătorul formal (învăţătorul).
Pentru că elevii nu ştiu să scrie, învăţătorul trebuie să recurgă la comunicarea orală sau la cea prin
imagini, pentru aceste exerciţii de intercunoaştere, folosindu-se creioanele colorate. Primul care va rezolva
sarcina de lucru trebuie să fie chiar învăţătorul. Integrarea în grup ar fi bine să sugereze totuşi situaţia
specială a cadrului didactic, rămas factorul de coeziune a grupului, menţinându-şi un rol conducător.
Aceste metode se pot folosi însă la învăţarea literelor în perioada abecedară, subordonându-se astfel
scopului de a remedia lectura elevilor cu probleme. Caracteristicile generale amintite pot fi recunoscute în
exemplele care urmează.
a. Floricica
Clasa poate fi considerată, simbolic, o floare. Învăţătorul confecţionează din hârtie colorată un
număr de petale egal cu elevii din clasă. Pe fiecare petală se scrie numele copilului, se pune fotografia
lui sau şi una şi alta ca în modelele alăturate. Hârtia este împărţită în două spaţii, în care elevul va desena
conform cerinţelor învăţătorului.

Partea din mijloc este un cerc în care se scrie numele învăţătorului, se pune fotografia lui sau şi una
şi alta. Pe hârtia împărţită în două, învăţătorul face două desene prin care arată simbolic:
• ce fel de persoană se consideră;
• ce aşteaptă de la elevii săi.
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Indirect, cadrul didactic lansează elevilor cele două sarcini de lucru pe care le vor rezolva în spaţiile
de pe petale, unde vor face desene în care să exprime:
• ce fel de copii se consideră;
• ce aşteaptă de la învăţătorul lor.
După ce elevii rezolvă sarcinile de lucru (în 15-20 de minute), ei îşi prezintă, pe rând, produsul în
faţa clasei. Este momentul în care peste comunicarea prin imagini se suprapune comunicarea orală, fiindcă
fiecare copil explică semnificaţia celor două desene. Învăţătorul va prinde sau va lipi aceste petale pe un
perete, pe un dulap, pe un panou, realizând floricica.
Aceasta poate fi dată jos la sfârşitul perioadei abecedare sau la sfârşitul semestrului I. Este
momentul în care nu va mai vorbi cel care a desenat petala, ci un coleg, confirmând sau infirmând părerea
despre sine a autorului. La sfârşitul semestrului I, se poate da jos o floricică pe care s-au lipit fotografii,
trecând suficientă vreme pentru ca elevii să asocieze imaginea cu persoana colegului. Dacă pe desen este
scris numele copilului, este bine să se dea jos floricica la sfârşitul perioadei abecedare, pentru că desenul
poate fi folosit pentru a recunoaşte litere în numele copiilor din clasă. De exemplu, se caută:
• numele care încep cu o literă dată;
• numele care se termină într-o literă dată;
• numele care conţin o literă dată.
Asocierea literei cu numele unui coleg poate ajuta elevul să citească mai uşor.
Faptul că elevul exprimă oral ceea ce doreşte, că răspunde la o sarcină la fel ca toţi colegii lui
constituie un avantaj al metodei, care îi dă elevului libertate şi încredere în sine. Pentru învăţător poate
fi şi un mijloc de evaluare a gradului de socializare, a imaginaţiei sau a capacităţii de exprimare orală a
şcolarului.
Fiind primul produs pe care elevul îl face în şcoală, învăţătorul îl poate păstra şi îl poate returna
definitiv copilului când termină clasa a IV-a, moment în care se constată şi evoluţia din cei patru ani.
b. Ghirlanda
Învăţătorul confecţionează flori de hârtie de diferite culori, pe care le prinde pe unul dintre pereţii
clasei, într-o ghirlandă care se poate realiza dintr-o sfoară.
Prima floatre este cea în care, prin două desene semnificative, învăţătorul se prezintă şi arată ce
aşteaptă de la elevi, integrându-se astfel în grup. Ca şi în cazul petalelor, pe flori se poate lipi o fotografie,
se poate scrie numele sau şi una şi alta, informaţiile putând fi utilizate aşa cum s-a arătat la metoda
precedentă. Dacă se dă jos ghirlanda la sfârşitul semestrului I, ornamentul poate fi folosit la serbarea
pomului de Crăciun, elevii putând să deseneze pe spatele foii darul aşteptat. Moş Crăciun va lua fiecare
floare a ghirlandei şi îl poate întreba pe învăţător dacă imaginea despre sine a elevului este reală sau nu.
Florile din ghirlandă pot fi date părinţilor sau pot fi returnate la ultima serbare a pomului de Crăciun din
clasa a IV-a, făcându-se aprecieri asupra evoluţiei elevilor.
c. Covoraşul clasei
Învăţătorul confecţionează din pânză un covoraş pe care prinde buzunăraşe pentru fiecare copil din
clasă, realizând un model în care locul central îl are un buzunar mai mare în care se află cartonaşul său.
Pentru fiecare elev se face un cartonaş, pe care învăţătorul scrie numele copilului şi lasă un loc de
fotografie. În partea de jos, este un spaţiu pe care elevul desenează.
Învăţătorul îşi prezintă cartonaşul pe care scrie numele său, este lipită fotografia şi este făcut un
desen în care arată ce îi place să facă în mod special.
Împarte copiilor cartonaşe pe care scrie numele fiecăruia ca la catalog, fiind lăsate libere locurile
pentru fotografie şi pentru desen. În prima oră, copiii desenează ce le place mai mult să facă (să deseneze,
să joace fotbal, să citească, să se uite la televizor etc.; nu se admite să spună să se joace).
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Oral, elevii îşi prezintă, pe rând, cartonaşele motivând alegerea lor.
Învăţătorul îi învaţă care este locul lor pe covoraş şi cum prind cartonul în buzunar. La sfârşitul
cursurilor, elevii îşi iau cartonaşele şi acasă lipesc o fotografie. A doua zi, la începutul orelor prind
cartonaşul în locul fixat pentru ei.
Prezenţa zilnică se poate face foarte uşor după cartonaşe şi elevii pot fi astfel obişnuiţi să aibă
la ei o legitimaţie. Se învaţă, de asemenea, ordinea literelor, covoraşul putând fi valorificat la predarea
alfabetului. Tot atunci li se explică elevilor ordinea din catalog. Poate fi folosit la predarea oricărei litere.
Covoraşul nu poate fi dat jos decât la sfârşitul perioadei abecedare, când se discută cu elevii fişele
şi colegii pot spune ce ştie cel mai bine să facă un elev. Se compară asfel dorinţele copiilor cu abilităţile
constatate. Dacă învăţătorul doreşte, poate să păstreze cartonaşele până la sfârşitul clasei a IV-a, când le
poate da înapoi elevilor, adăugând o fotografie din acel moment.
d. Strada clasei
Învăţătorul face un desen pe care scrie numele său, desenează locuinţa sa cu elemente pe care le
consideră reprezentative pentru el şi în partea de jos a foii desenează strada, ca în ilustraţia alăturată.
ANA DUMITRESCU

VIŞESCU ANCA

BOBE ALINA

ROTARU DANIEL

Prezintă copiilor desenul şi îl agaţă primul pe o sfoară prinsă de un perete al clasei.
Fiecare copil îşi prezintă oral produsul, care este apoi prins pe sfoară, după cel al învăţătorului.
Se obţine în final o stradă a clasei, în care copiii sunt vecini. În desene, pot să apară membrii familiei,
animalele pe care le are copilul, prietenii de acasă. Se pot face de-a lungul anului completări, dacă în viaţa
elevului apar lucruri noi: are un frate, a primit o bicicletă, un calculator etc.
Şi aceste fişe pot fi folosite în predarea literelor. Periodic, elevii, sub îndrumarea învăţătorului, pot
schimba ordinea cartoanelor pentru a arăta care sunt colegii pe care îi doresc în calitate de vecini. Se
verifică astfel coeziunea grupului, relaţiile de simpatie sau de antipatie din clasă.
Când strada este desfiinţată, elevii pot spune ce li se pare reprezentativ pentru „vecinul“ lor. De
asemenea, şi aceste desene pot fi returnate la sfârşitul clasei a IV-a.
e. Călătorie cu balonul clasei
Învăţătorul poate face dintr-un coşuleţ de nuiele pentru flori sau dintr-o găleată de plastic o nacelă
pe care scrie: Clasa I.
Pe o coală de hârtie colorată, îşi scrie numele şi face un desen prin care arată ce îi place mai mult
la şcoală şi ce aşteaptă de la noii săi elevi în călătoria de patru ani pe care o vor face împreună. Hârtia
este lipită cu apă şi făină peste un balon a cărui aţă este prinsă de nacelă după ce învăţătorul le-a explicat
elevilor semnificaţia desenului.
Fiecare copil primeşte o coală de hârtie cu numele său şi pe care desenează ce îi place la şcoală şi ce
aşteaptă de la învăţător. Pe câte un balon colorat se lipeşte desenul şi se prinde cu aţă de nacelă. Baloanele
pot fi folosite apoi în predarea literelor. Când se dau jos baloanele, elevii pot spune dacă aceleaşi lucruri le
plac sau nu.
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Metodele de spargere a gheţii (de dezgheţ, de încălzire) –
modalitate de intrare în lectura unui text
Metodele de dezgheţ sunt metode active de comunicare plasate la începutul unei secvenţe de
învăţare şi care direcţionează atenţia către noul conţinut, făcând legătura cu experienţa anterioară de viaţă
a elevilor.
Exerciţiile trebuie să fie scurte şi dinamice şi să antreneze în activitate toţi elevii. Învăţătorul poate
imagina soluţii originale, recurgând la diverse tipuri de inteligenţe: verbală, chinestezică, muzicală,
vizuală etc. Aceste exerciţii au un rol important în motivarea elevilor pentru secvenţa de învăţare ce
urmează, ajutând la captarea atenţiei, la înlăturarea oboselii şi a monotoniei.
Începutul oricărei lecţii trebuie să aibă un asemenea exerciţiu, care motivează interesul spre noul
conţinut. Uneori, se poate combina cu evaluarea cunoştinţelor din lecţia precedentă, care încetează astfel
să mai fie stresantă.
Se poate face un exerciţiu de dezgheţ şi înaintea secvenţelor mai mici de învăţare. De exemplu,
în clasa a III-a se predă o lecţie în care trebuie definit mai întâi pronumele (partea de vorbire care ţine
locul unui substantiv într-o comunicare) şi apoi pronumele personal (care indică diferitele persoane care
participă la o comunicare). Sunt două noţiuni distincte, iar în prima parte a lecţiei se pune accentul pe
ideea de substituţie. Din această cauză, la pronumele personal e posibil să se folosească doar formele
de persoana a III-a. În a doua parte a lecţiei, trebuie să se dea toate formele accentuate ale pronumelui
personal în nominativ şi din această cauză textele alese trebuie să se construiască utilizând propoziţii sau
fraze în care subiectul exprimat prin pronume la persoana I şi a II-a, singular şi plural, să aibă rol de
insistenţă (Tu eşti de vină!) sau de diferenţiere (Noi învăţăm şi voi vă jucaţi.). Se pot face astfel exerciţii
de dezgheţ prin care să se evidenţieze acest aspect particular. De exemplu, se împart elevii în grupe care
sunt puse să mimeze activităţi diferite (aleargă – stau; scriu – se uită la televizor etc.). Un elev dintr-o
grupă construieşte un enunţ prin care se arată ce fac elevii (Noi alergăm, voi staţi.). Învăţătorul poate cere
celeilalte grupe să arate ce înseamnă noi (Gigel, Anca, Mihai, Elena) şi voi (Cristina, Alina, Nicoleta,
Ion), evidenţiind faptul că aceste cuvinte ţin locul unor substantive şi că sunt aşadar, pronume. Se anunţă
apoi conţinutul nou care este pronumele personal. Ulterior, pe un text, se pot identifica acele cuvinte care
indică persoana care vorbeşte şi persoana care ascultă. Învăţătorul trebuie să evite construcţiile pleonastice
în care apare subiectul pronominal, acolo unde subiectul este inclus în desinenţa verbului (Noi avem de
scris un exerciţiu; corect este fără noi) sau este subînţeles (Anca scrie şi ea învaţă; corect este fără ea).
Exerciţiile de dezgheţ pot fi folosite şi în fixare, mai ales dacă lecţia a fost foarte obositoare.
Aceste metode nu sunt un scop în sine, ele servesc la anunţarea subiectului lecţiei noi sau a
problemei ce se va discuta, la fixarea unei informaţii, la dinamizarea elevilor într-o activitate, aşa cum se
va putea constata din activităţile de învăţare prezentate mai jos.
a. Caută cuvântul ascuns
Elevii pot participa toţi la exerciţiu, făcând un cerc în jurul învăţătorului. Pot fi aşezaţi şi în
semicerc. De asemenea, pot fi împărţiţi în două grupe, dacă se cere ghicirea a două cuvinte.
Învăţătorul scrie cuvântul pe care trebuie să-l găsească elevii pe un bilet, pe care îl împătureşte şi îl
arată copiilor, explicându-le ce conţine. Elevii trebuie să pună întrebări la care învăţătorul poate răspunde
doar cu da sau nu. De exemplu, pe un bilet scrie bicicletă. Elevii pot pune o succesiune de întrebări care
să-i ducă spre răspunsul corect: Este fiinţă? Este obiect? Are roată? Are ghidon? Merge cu benzină? Are
pedale? etc. Copiii trebuie să pună întrebările logic, să fie atenţi şi să elimine repetiţiile. Ei întreabă pe
rând, în funcţie de locul ocupat. Când cineva consideră că a găsit cuvântul, întreabă: Este x? Această
întrebare nu se poate pune decât de cinci ori. Dacă elevii nu ghicesc, jocul se întrerupe, învăţătorul arată
ce este scris pe bilet şi elevii citesc.
Este un exerciţiu ce poate fi folosit pentru a anunţa titlul unei lecţii noi format dintr-un singur
cuvânt. De exemplu: Puişorii de Emil Gârleanu, Toamna de Octavian Goga, Mama de Nichita Stănescu,
Vizită... de Ion Luca Caragiale, Primăvara de Vasile Alecsandri, Ciocârlia de Ion Agârbiceanu etc.
Exerciţiul se poate folosi şi la lecţiile de comunicare: Cartea, Cuvîntul, Scrisoarea etc. În clasa a IV-a,
când elevii au cunoştinţe elementare de limbă română, exerciţiul se poate folosi şi la aceste lecţii. Dacă
este ghicit cuvântul sau nu, învăţătorul arată hârtia şi elevii citesc pentru confirmare cuvântul scris. Pentru
că este vorba de un singur cuvânt, pot fi solicitaţi să citească tocmai elevii cu probleme.
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b. Turul galeriei
Turul galeriei este o metodă activă inventată de Spencer Kagan (1992), în care elevii sunt încurajaţi
să înveţe prin colaborare. Poate fi folosită într-un exerciţiu de dezgheţ, combinându-se adeseori cu un
exercţiu de evaluare. Activitatea nu se poate desfăşura decât dacă elevii realizează un produs, care se poate
face în timpul orei, acasă sau la alt obiect de studiu (de exemplu, abilităţi practice, educaţie plastică).
Calitatea pe care trebuie să o aibă produsul este să fie receptat într-un timp scurt.
Elevii pot să lucreze individual sau în grup pentru realizarea produsului. De exemplu, pentru a
anunţa subiectul lecţiei noi la Iarna pe uliţă de George Coşbuc li se poate cere elevilor să facă un desen în
care să reprezinte acest anotimp, cerându-li-se să scrie pe o foaie o definiţie originală a iernii, o propoziţie
despre iarnă sau doar un cuvânt ce le sugerează anotimpul. Produsele sunt expuse în clasă, prinse cu nişte
cârlige de o sfoară, lipite pe un panou, pe un dulap, pe tablă, alcătuind o galerie. Această expoziţie poate
fi realizată de învăţător înaintea orei sau, dacă se desemnează la clasele mai mari un galerist, de către un
elev. Aranjamentul trebuie să asigure o ,,vizitare” rapidă a galeriei de către întreaga clasă.
Evaluarea produselor se pote face în grup, în urma discuţiei alegându-se primele trei produse, care
primesc trei puncte pentru locul I, două puncte pentru locul al II-lea şi un punct pentru locul al III-lea.
Grupurile ,,vizitează” galeria, trecând pe rând, prin faţa tuturor produselor, făcând observaţii, comentând,
eventual notând pe o foaie părerile unor colegi. După discuţia în grup, se stabileşte ierarhia care se
comunică întregii clase. Clasamentul final se stabileşte prin însumarea punctelor, câştigând produsul
care are cel mai mare punctaj. Ulterior, produsele proprii se pot returna sau chiar se pot reface în urma
observaţiilor colegilor. Dacă sunt doar câteva produse (patru, şase) aparţinând unor grupe, se pot face
observaţii pentru toate planşele, care se completează, se regândesc în urma comentariilor colegilor.
Se poate face şi o evaluare individuală a produselor. Fiecărui elev i se dă un post-it pe care îl va lipi,
după ce vede toate produsele, pe acela pe care îl consideră cel mai bun. Primii trei clasaţi îşi pot prezenta
oral în faţa clasei produsele.
Produsele pot fi nu numai planşe, ci şi obiecte: cărticele realizate de elevi, felicitări confecţionate
la ora de educaţie plastică etc. Produsul trebuie să fie însoţit de un enunţ scurt pe care elevii trebuie să-l
citească, să-l asocieze cu desenul, să-l includă în evaluare. În felul acesta, ei sunt stimulaţi să citească un
text necunoscut şi sunt implicaţi prin produsul lor şi în scriere.
Mişcarea elevilor prin clasă, receptarea rapidă a produselor şi discuţiile fac din această metodă o
modalitate eficientă de activizare a clasei.
c. Ciorchinele (word-map, reţeaua de semnificaţii)
Ciorchinele este o metodă prin care se realizează un câmp lexical, fiind actualizate cunoştinţele
dobândite anterior de elevi despre un subiect. Câmpul lexical al unui cuvânt este alcătuit din ansamblul
tuturor cuvintelor care se raportează la aceeaşi idee, oricare ar fi radicalul termenilor. Aceasta înseamnă că
elevii pot spune orice cuvânt legat ca sens de ideea de la care se porneşte.
Învăţătorul scrie în mijlocul tablei un cuvânt şi îl încercuieşte. Se poate scrie şi o scurtă propoziţie
de start. Este bine să se folosească o culoare vie, deosebită de cea care se va utiliza în continuarea
exerciţiului. Copiii citesc nucleul (cuvântul sau propoziţia) şi apoi vor spune rapid cuvinte legate de tema
propusă. Învăţătorul trebuie să aibă grijă să tragă linii între cuvintele care derivă unele din altele. Se scriu
toate cuvintele propuse de elevi fără nici o evaluare a acestora. Este bine ca fiecare copil să spună un
cuvânt şi să nu se oprească fluxul ideilor decât la expirarea timpului propus iniţial. De exemplu, se poate
obţine un ciorchine ca în schema următoare ce ar putea fi utilizată ca exerciţiu de dezgheţ pentru lecţia
Balada unui greier mic de George Topîrceanu.
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Elevii pot citi apoi cuvintele scrise pe tablă şi vor găsi insectele folositoare şi cele nefolositoare sau
pe cele care sugerează hărnicia şi pe cele care sugerează lenea etc. Se anunţă apoi subiectul lecţiei noi.
Se poate observa că elevii fac în paralel cu exerciţiul de actualizare a cunoştinţelor şi un exerciţiu de
citire.
Metoda poate fi folosită şi în fixarea cunoştinţelor, grupând informaţiile primite după anumite
criterii. Reprezentările grafice ale unui asemenea exerciţiu pot să fie diverse. Se poate face astfel o
constelaţie, ca în modelul de mai jos, ce ar putea fi folosit la un text cu tematică de toamnă, cerându-se
elevilor informaţii din trei domenii: munci agricole, fenomene ale naturii şi vegetaţie.
Munci agricole
recoltatul
depozitatul
vânturatul

TOAMNĂ

Fenomene ale naturii
ploaie
vânt
frig
brumă

Vegetaţie
căderea frunzelor
ofilirea florilor
coacerea fructelor

Se poate folosi şi o matrice, completată individual şi urmată de o discuţie în grup. Dacă se lucrează
frontal, matricea este rezolvată de toţi elevii.
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Cuvânt

Semnificaţia
pentru om

pentru vegetaţie

pentru păsări

toamnă

tristeţe

dispariţie

plecare

ploaie

umbrelă

brumă

udare

Acest exerciţiu poate stimula comunicarea în lecţie, antrenând elevii în lectură şi obligându-i să
citească termenii solicitaţi.
d. Bingo!
Învăţătorul face pentru fiecare copil un cartonaş pe care scrie cerinţele. Elevii trebuie să caute în
grup colegi diferiţi care să poată răspunde la cerinţe şi să semneze. Cel care termină primul strigă Bingo!
şi este răsplătit cu un premiu.
Exerciţiul este în primul rând unul de citire, în al doilea rând este unul de cunoaştere a membrilor
grupului, în al treilea rând, prin mişcarea din clasă, este dinamizator; în al patrulea rând, este şi un scurt
exerciţiu de scriere. Învăţătorul trebuie să stăpânească bine clasa pentru a evita zgomotul prea mare,
agitaţia exagerată.
Cerinţele de pe cartonaş pot fi diverse şi trebuie să servească deschiderii lecţiei. Mai jos este un
exemplu pentru Cărţile cu Apolodor de Gellu Naum.

BINGO!
Găsește în clasă șase colegi diferiţi care să răspundă oral cerinţelor din căsuţe, să-și scrie
numele în clar și să semneze.
Este născut în mai.

Are un animal în curte.

Are un animal de casă.

A fost la o grădină zoologică.

Poate să povestească o
întâmplare veselă cu un
animal.
Poate să descrie un pinguin.

Dacă ai terminat primul, strigă Bingo!
Exerciţiul poate fi folosit şi în fixarea cunoştinţelor la sfârşitul unei lecţii de predare – învăţare.
e. Îmi place, nu-mi place
Este un joc pe care învăţătorul îl poate folosi în multe situaţii, făcând cu elevii şi un eficient
exerciţiu de lectură. De exemplu, la începutul lecţiei Fram, ursul polar de Cezar Petrescu, la clasa a III-a,
se poate utiliza un asemenea exerciţiu.
Se dă fiecărui copil o foaie şi un set de post-it, pe care sunt scrise nume de animale. Copilul trebuie
să lipească un post-it cu numele animalului la una dintre cele două rubrici. După încheierea lucrului,
învăţătorul citeşte numele animalului şi vede câţi elevi îl plac şi câţi nu.
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Se pot stabili astfel animalele preferate ale clasei, făcându-se ulterior proiecte în grup care să aibă
asemenea subiecte, elevii culegând o serie de informaţii ştiinţifice, literare, de artă plastică etc.
Se stabileşte locul pe care îl are în preferinţele copiilor ursul, învăţătorul spunând că noua lecţie se
ocupă de un animal mai deosebit, un urs polar, numit Fram.

Sugestii pentru optimizarea lecturii unui text
Lectura unui text pune pentru construirea sensului de către elev două mari probleme:
• descifrarea semnificaţiei literelor ce formează un cuvânt;
• descifrarea semnificaţiei unui text, rezultată din îmbinarea cuvintelor în enunţuri şi a enunţurilor
într-un discurs.
Aceasta înseamnă că un elev poate să recunoască literele, să citească un cuvânt şi să nu desprindă
sensul acestuia, neînţelegând textul în ansamblu; ca atare rezultă pentru învăţător necesitatea elaborării a
două tipuri de strategii: cele care vizează citirea semnelor grafice şi cele care vizează înţelegerea textului.
Metodele prezentate în continuare vizează recunoaşterea literelor.
a. Găseşte litera
Elevii au deseori dificultăţi în recunoaşterea literelor din cauza varietăţii caracterelor tipografice sau
a formei de prezentare a textului (scris sau tipărit). Altfel spus, ei nu identifică de multe ori grafemul, care
este conturul abstract al unei litere, din cauză că abecedarele noastre nu le oferă decât un singur model de
literă tipărită sau scrisă. Este bine ca învăţătorul să le ofere mai multe modele de litere pentru ca elevul să
observe că, deşi literele au forme diferite, notează acelaşi sunet.
De exemplu, se pot forma benzi de litere, ca cele de mai jos.
a A a A a a a A a A a A a A a A a A a A a A a A a A a A a A a A a A aA aA a A a A a A a A
a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a aa aa a a a a a a a a a a a a
Elevii vor discrimina apoi vizual o literă de altele. Literele pot fi total diferite sau pot fi
asemănătoare. Învăţătorul pregăteşte o fişă pe care sunt scrise mai multe litere, cerând elevilor să
încercuiască o anumită literă, ca în modelul pe care îl oferă. Fişele pot să aibă:
• două sau mai multe litere tipărite asemănătoare, care au ca formă aceeaşi dimensiune şi acelaşi
caracter;
bdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbdbd
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• mai multe litere tipărite diferite ca formă, de dimensiuni şi de caractere diferite;
• mai multe litere tipărite şi de mână, de dimensiuni diferite.
b. Colorează, dacă vrei să afli obiectul
Învăţătorul face o fişă în care printre linii se ascunde un desen. Elevul îl descoperă, dacă va colora
literele cunoscute cu o culoare indicată oral de învăţător sau scrisă pe o fişă cu acea culoare.
c. Găseşte litera diferită
Învăţătorul face o listă de cuvinte în care doar prima literă este alta. Elevii trebuie să sublinieze
litera respectivă. Se poate, de asemenea, cere să se asocieze cuvântul cu imaginea obiectului denumit.
joc

sac

boc
coc
lac

doc
foc
loc

mac

poc
soc
şoc

rac

toc

Metode de fixare a cunoștinţelor și de evaluare
a. Fă un cuvânt nou
Învăţătorul face o fişă, cerând elevilor să formeze cuvinte prin alegerea unei litere dintr-o serie dată,
ca în exemplul de mai jos.
a

o

u

a

s
s

u
u

s
l

s
s

o

u

a

l
s

s
s

o

u
c
s

b. Găseşte cuvintele care conţin litera
Se confecţionează cartonaşe pe care se scriu cuvinte care conţin o literă învăţată şi cuvinte fără
această literă. Elevul primeşte cartonaşele şi trebuie să le separe. Exerciţiul se poate lucra şi în grup,
fiecare copil având obligaţia să găsească două cuvinte.
O variantă a aceleiaşi metode poate fi cea în care cuvintele sunt scrise pe o fişă şi elevul trebuie să
le încercuiască. Mai jos este un exemplu pentru litera h.
hotel

• barbă • haltă • Humuleşti • îmbrăcat • Mihai • înhamă • hotărăşte
• sabie • hoinar • holdă • halbă • hotar • bondar • horă

c. Recunoaşte cuvântul
Se face o fişă în care se scriu în faţă cuvinte pe care elevul trebuie să le recunoască într-o listă şi să
le încercuiască după modelul dat.
mare

mare • armă • mare • rama • mare

rană

nara • rana • rama • rana • rana

amar

mere • amar • amar • nene • mari
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d. Cuvinte tăiate
Se imprimă etichete mari cu anumite cuvinte şi se taie pe orizonatală. Învăţătorul lipeşte pe tablă
partea de sus a cuvântului. Partea de jos poate fi distribuită câte una fiecărui elev, dacă se lucrează
individual, sau mai multe unei grupe, dacă se lucrează în echipă. Învăţătorul spune un cuvânt şi elevul
căruia i s-a dat partea de jos merge la tablă şi lipeşte cuvântul, reconstituindu-l după forma grafică.
În perioada preabecedară jocul poate fi făcut cu desene, cerându-se de exemplu, să se găsească
imaginea care ilustrează un cuvânt monosilabic, bisilabic etc.
e. Cuvinte bolnave
Se foloseşte un alfabetar şi învăţătorul scrie la tablă mai multe cuvinte. Unele sunt scrise numai cu
litere mici, altele sunt scrise şi cu litere mari în interior, acestea fiind cuvintele bolnave. Copiii trebuie să
le găsească şi să le vindece, înlocuind litera mare cu litera mică.
nucă, naRa, nUna, suna, sOra
naRa → nara
f. Plicurile
Se scriu cuvinte pe mai multe etichete şi se împart elevilor plicuri pe care este scrisă o literă. Ei
trebuie să pună în plicuri acele etichete pe care sunt scrise cuvintele ce conţin litera respectivă.

Metodele prezentate în continuare vizează înţelegerea textului.
g. Grădinarul
Învăţătorul dă elevilor la întâmplare foi pe care sunt desenate flori şi în interiorul cărora sunt scrise
cuvintele unei propoziţii. Ei sunt florile pe care grădinarul trebuie să le pună în straturi. Elevii care primesc
fişele ies în faţa clasei şi le arată celorlalţi. Un elev citeşte cu voce tare şi ceilalţi trebuie să constate dacă
există un sens în succesiunea lor. Pentru că nu au sens, grădinarul trebuie să facă schimbările necesare
pentru ca în succesiunea lor cuvintele să devină propoziţie, să capete sens. Citirea cu voce tare de către
un elev din clasă a propoziţiei obţinute constituie o modalitate de verificare a corectitudinii aranjării. Este
o metodă prin care elevii conştientizează importanţa ordinii cuvintelor în propoziţie. De exemplu, se ia o
propoziţie: Văd florile frumoase din grădina vecinului. Se amestecă etichetele pe care sunt scrise cuvintele
şi se obţine o succesiune fără sens:
din

văd

vecinului

frumoase

grădină

flori

Grădinarul aşază cuvintele în ordinea normală.
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h. Garnitura de tren
Învăţătorul desenează pe fişe vagoane pe care sunt scrise cuvinte. Alcătuieşte cu aceste fişe o
propoziţie care constituie garnitura de tren. Sunt două posibilităţi de alcătuire a unei noi garnituri de tren:
să se adauge vagoane sau să se elimine vagoane. De exemplu, se poate alcătui următoarea propoziţie:
Maria mănâncă un măr mare şi roşu. Li se poate cere copiilor să scurteze garnitura de tren, eliminând
cuvintele care nu sunt absolut necesare şi se obţine: Maria mănâncă un măr. sau Maria mănâncă. Oricare
dintre aceste variante se poate accepta. Se lucrează individual sau pe grupe, împărţindu-se elevilor fişe
identice mai mici.
După ce le aranjează, verificarea se face operând la tablă. Se poate lucra şi frontal, numind elevi
care să lucreze la tablă. În această situaţie, învăţătorul trebuie să aibă pregătite mai multe propoziţii pentru
ca toţi elevii să poată răspunde.
Dacă li se cere elevilor să mărească o garnitură de tren, învăţătorul pregăteşte mai multe etichete
pe care elevii le pot folosi. Din teancul de etichete, copiii care lucrează le vor alege pe cele potrivite,
aranjându-le la locul normal în propoziţie. De exemplu, se dă propoziţia Maria mănâncă. Ea poate fi
modificată succesiv, obţinându-se mai multe enunţuri: Maria mănâncă un măr. Maria mănâncă un măr
mare. Maria mănâncă un măr mare şi roşu. Maria mănâncă un măr mare, gustos şi roşu. Maria mănâncă
cu plăcere un măr mare, gustos şi roşu. Maria mănâncă cu multă plăcere un măr mare, gustos şi roşu.
Metoda poate fi folosită şi la predarea părţilor secundare de propoziţie sau a propoziţiei dezvoltate.
Este o metodă prin care elevii conştientizează posibilitatea de modificare a unei propoziţii prin mărire sau
prin scurtare.
Fantezia învăţătorului poate să aleagă orice alt procedeu: un colier de mărgele care se măreşte sau
se scurtează, un lanţ etc.
i. Horoscop
Este o metodă care vizează înţelegerea textului studiat, concentrându-se asupra personajului întrun text epic. Fiind complexă, metoda vizează şi descifrarea semnificaţiei literelor ce formează un cuvânt
şi ajută la deprinderea cu argumentarea. Se poate folosi în clasele a III-a şi a IV-a, fiind şi un mijloc de
realizare a unei caracterizări sumare a personajului.
După ce a fost studiat un text, învăţătorul alege un personaj sau mai multe, cerându-le elevilor
să-l încadreze într-o zodie, după o fişă care conţine câteva trăsături ale fiecărui semn. Am adaptat aceste
trăsături nivelului de înţelegere pe care îl au copiii de vârstă mică, scăzând şi numărul acestora pentru
creşterea eficienţei lecturii. Prezentăm în continuare acest model de fişă.
HOROSCOP
Berbec
(21.03 – 19.04)
mofturos
necolegial
hotărât
activ

Taur
(20.04 – 20.05)
încăpăţânat
temător
posesiv
respectuos

Gemeni
(21.05 – 21.06)
deştept
împrăştiat
mofturos
colegial

Rac
(22.06 – 22.07)
sensibil
prietenos
ordonat
bănuitor

Leu
(23.07 – 22.08)
activ
obraznic
atrăgător
dominator

Fecioară
(23.08 – 22.09)
inteligent
critic
nehotărât
drept

Balanţă
(23.09 – 22.10)
colegial
leneş
nehotărât
moderat

Scorpion
(23.10 – 21.11)
constant
pasionat
nemilos
obraznic

Săgetător
(22.11 – 20.12)
împrăştiat
risipitor
dezinteresat
milos

Capricorn
(21.12 – 19.01)
ambiţios
zgârcit
inteligent
amabil

Vărsător
(20.01 – 18.02)
harnic
omenos
cinstit
încăpăţânat

Peşti
(19.02 – 20.03)
adaptabil
sensibil
încrezător
risipitor
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Se lucrează individual sau în grup. Pentru a face încadrarea, elevii trebuie să citească fişa, ceea ce
constituie o lectură la prima vedere. Este bine ca în lucrul în grup lectura fişei să se facă de către fiecare
elev. Dacă sunt patru membrii în grupă, fiecare citeşte trei zodii.
Etapa următoare o constituie luarea deciziei de încadrare. Elevilor trebuie să li se dea un timp în
care să discute între ei, dacă lucrează în grupă.
Urmează justificarea alegerii, care se poate face:
• prin explicarea în cuvinte proprii a trăsăturii pe baza acţiunii personajului;
• prin explicarea în cuvinte proprii a ceea ce spun alte personaje sau naratorul despre personajul
respectiv;
• prin găsirea în textul studiat a unor citate care să susţină o trăsătură;
• prin găsirea unor sinonime la adjectivele din zodia respectivă.
Se observă că fişa poate fi utilizată şi la predarea adjectivului, elevii conştientizând că aceste părţi
de vorbire denumesc şi însuşiri umane.
Metoda poate fi completată şi cu realizarea unui afiş în care elevii să reprezinte printr-un desen şi
prin scriere, trăsăturile personajului. În felul acesta se exersează şi scrierea.
j. Lectura predictivă (anticipativă)
Lectura predictivă este o metodă care solicită imaginaţia elevilor, le stimulează exprimarea orală şi,
mai ales, îi motivează pentru lectură. Se poate aplica încă de la clasa I, în perioada postabecedară.
Învăţătorul alege un text mai amplu. Citeşte o parte din text, după care le cere copiilor să găsească
o continuare. Este bine să se facă cât mai multe predicţii. În felul acesta elevii capătă şi conştiinţa
interpretării diferite a unui text literar. După ce s-au terminat propunerile de continuare a povestirii,
învăţătorul citeşte fragmentul următor.
Pentru a remedia citirea, se poate ca după două-trei predicţii să fie puşi să citească elevii. De
asemenea, o modalitate de stimulare a interesului pentru lectură, este înmânarea unei fişe în care se află
continuarea povestirii începute în clasă. Elevii vor citi acasă restul textului, despre care se poate discuta
ora următoare.
k. Lectura şi rezumarea în perechi
Pentru citirea unor texte mai mari se poate folosi metoda numită „lectură şi rezumare în perechi“.
Are avantajul cooperării dintre elevi, în aşa fel încât solicitarea în privinţa înţelegerii textului nu este
foarte mare, pentru că sarcinile se împart. În aceeaşi timp stimulează comunicarea dintre elevi, fiindcă
sunt obligaţi să dialogheze.
Textul care trebuie citit se împarte înt-un număr par de bucăţi care se numerotează. Unui elev i se
dau porţiunile numerotate cu cifre cu soţ şi celuilalt cele cu cifre fără soţ. Elevul ce are textul numerotat
cu 1 îl citeşte în gând şi apoi îl rezumă pentru partenerul său, care poate să pună întrebări pentru a se
lămuri în privinţa conţinutului.
Fragmentul cu numărul 2 este citit în gând de partener şi apoi rezumat pentru celălalt elev care, la
rândul lui, poate pune întrebări. Se continuă astfel până la terminarea lecturii textului.
Pentru verificare, fiecare pereche trebuie să prezinte în faţa clasei rezumatul care, la clasele a II-a
şi a III-a poate fi oral, jumătate fiind făcut de un elev şi jumătate de celălalt, şi la clasa a IV-a poate fi şi
scris, elevii putând să-l citească şi, eventual, învăţătorul să-l corecteze.
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Aplicaţii
1. Discutaţi în grup despre avantajele şi dezavantajele metodelor active prezentate în acest
capitol. Faceţi un poster pe care să notaţi părerile. După aplicarea la clasă reluaţi discuţia şi
vedeţi ce se poate adăuga sau ce nu s-a confirmat în practică.
2. Inventaţi un exerciţiu de intercunoaştere, pe care să-l folosiţi ulterior şi la exersarea citirii
elevilor.
3. Proiectaţi un plan de lecţie pentru lectură – unul pentru limba română şi unul pentru
comunicare – în care să folosiţi unul dintre exerciţiile de dezgheţ prezentate în această
lucrare.
4. Concepeţi un plan de lecţie la un alt obiect de studiu (matematică, cunoaşterea mediului,
istorie, geografie, educaţie plastică, educaţie muzicală) în care să folosiţi unul dintre
exerciţiile de dezgheţ prezentate în această lucrare.
5. Inventaţi un exerciţiu de dezgheţ pentru o lecţie de lectură, unul pentru o lecţie de limbă
română şi unul pentru o lecţie de comunicare.
6. Daţi un test de evaluare a nivelului de automatizare a cititului şi notaţi rezultatele elevilor.
Aplicaţi metodele de comunicare activă prezentate în această lucrare şi reluaţi după un
timp testul. Comparaţi rezultatele şi gândiţi-vă la strategiile pe care le veţi folosi
în continuare la clasă.
7. Inventaţi câte o activitate de învăţare pentru predarea unei lecţiei de lectură, a unei
lecţii de limbă română şi a unei lecţii de comunicare.
8. Inventaţi un procedeu activ de fixare a cunoştinţelor pentru o lecţie de limbă română.
9. Discutaţi despre felul în care ar fi bine să fie aranjată sala de clasă pentru a aplica
activităţile de învăţare din acest capitol. Găsiţi cel puţin două soluţii noi de reamenajare
a sălii de clasă pentru a creşte eficienţa învăţării.
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CAPITOLUL

3

Scrierea creativă

1. Semnificaţia didactică a scrierii
Noul model comunicativ-funcţional adoptat de programa de limba română a schimbat şi viziunea
didacticii exprimării scrise, pentru că a scrie înseamnă a comunica. Ca şi în cazul lecturii, două mari
probleme ridică scrierea pentru construirea sensului de către elevi:
• deprinderea scrierii literelor ce formează un cuvânt;
• deprinderea strategiilor de redactare a unui text, rezultate din îmbinarea cuvintelor în enunţuri şi a
enunţurilor într-un discurs.
Scrisul pune şi probleme privitoare la felul în care textul este aşezat în pagină sau privitoare la felul
în care scrierea poate fi receptată. Calitatea proastă a cernelei sau a hârtiei, forma necorespunzătoare a
literelor pot constitui factori perturbatori pentru receptarea textului scris. Aceste probleme sunt legate de
perioada în care copilul învaţă să scrie literele de mână, dar şi de perioada când începe să redacteze texte.
Un elev poate să scrie literele, să le îmbine într-un cuvânt şi să nu poată totuşi compune un text.
Rezultă de aici pentru învăţător necesitatea elaborării a două tipuri de strategii: cele care vizează învăţarea
scrierii literelor şi cele care vizează redactarea unui text.

2. Strategii de scriere a literelor
Învăţarea scrisului înseamnă pentru elev dobândirea unui instrument practic şi funcţional de
comunicare. El trebuie să scrie corect şi lizibil şi nu neapărat caligrafic. Orele de caligrafie îi vor stimula
gustul estetic, dar şcoala trebuie să urmărească, în primul rând, automatizarea scrisului citeţ şi corect
din punct de vedere ortografic. Când elevul a învăţat să scrie, caligrafia se va transforma într-o grafie
personală, care îl va exprima.
În clasa I, învăţătorul trebuie să aibă în vedere în predarea literelor:
a. poziţia corpului copilului;
b. instrumentele de scris;
c. suportul pe care se scrie.
a. Poziţia corpului copilului
Poziţia corectă de scriere vizează:
 privirea: orice defect de vedere afectează orientarea în spaţiul grafic şi mişcarea mâinii, fiind
necesar să se păstreze cel puţin 30 de centimetri între ochi şi mână;
 mâna: instrumentul de scris trebuie ţinut între degetul mare şi cel arătător, sprijinindu-se
pe degetul mijlociu, între prima şi a doua falangă; arătătorul se ţine puţin îndoit deasupra
creionului, la aproximtiv un centimetru de la capătul acestuia; degetul mare prinde creionul
dinspre stânga, cam la doi centimetri şi se ţine puţin îndoit; inelarul şi degetul mic se ţin
îndoite spre palmă, fără să o atingă; această poziţie este pentru cei care scriu cu dreapta,
stângacii adoptând o poziţie asemănătoare.
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 braţul: antebraţele stau pe masa de scris; coatele nu trebuie să atingă corpul, rămânând cam la
10 – 15 cm. de corp; la început există tendinţa de a îndepărta mai mult braţele de corp, dar cu
timpul, în mod natural, copilul găseşte poziţia optimă;
 picioarele: este bine să se sprijine pe podea şi să fie paralele;
 corpul: umerii să fie ţinuţi la aceeaşi înălţime; copilul trebuie să stea drept, fără să se aplece
peste masa de scris, care trebuie adaptată, ca şi scaunul, la înălţimea lui;
b. Instrumentele de scris
Nu există un singur instrument de scris. Pe măsură ce mâna se obişnuieşte cu instrumentul de scris
şi cu viteza de execuţie, trebuie încercate mai multe soluţii:
• creionul care favorizează exercitarea unei presiuni mai bune asupra instrumentului de scris;
• stiloul care favorizează trasarea, ca şi pixul.
Este bine să se înceapă cu un creion şi apoi copilul să îşi aleagă instrumentul de scris care să-i
placă, să i se pară că îi favorizează exersarea. Tastatura calculatorului este un instrument modern de scris,
care necesită alte mişcări, ce presupun o învăţare specifică.
c. Suportul pe care se scrie
De obicei, se foloseşte caietul cu liniatură, care se schimbă pe măsură ce elevul învaţă să scrie.
Liniatura folosită în clasa I la noi este cea reprodusă mai jos:

Această liniatură nu trebuie însă absolutizată, fiindcă sunt ţări în care se folosesc alte tipuri,
renunţându-se în primul rând la înclinaţie şi preferându-se scrierea verticală. Se poate începe cu o reţea de
şapte milimetri, trecându-se apoi la una de trei milimetri şi sfârşindu-se cu una de doi milimetri.
Se poate folosi şi o liniatură la care se renunţă la liniile verticale, distanţa dintre cele orizontale
fiind egală, ca în modelul de mai jos. Pe o asemenea liniatură se poate scrie înclinat sau drept.

Este bine ca elevul să îşi personalizeze mai târziu scrierea, nefiind obligatoriu să se păstreze
înclinarea spre dreapta şi scrierea cursivă. Se poate admite şi o scriere cursivă dreaptă sau o scriere de
mână care copiază caracterele literelor tipărite.
Tipurile de scriere care pot fi lesne identificate sunt:
• Scriere cursivă cu înclinare spre dreapta;
• Scriere cursivă dreaptă;
• Scriere asemănătoare tiparului.
Se poate admite ca la începutul scrierii elevii să traseze literele mari de tipar şi abia apoi să înveţe
literele mici şi mari de mână.
Literele se leagă mai întâi în cuvinte, acestea fiind ulterior integrate în propoziţii. De la copierea de
litere, elevul trece la copierea de cuvinte şi apoi de enunţuri. De asemenea, se va schimba copierea după
modelul de mână în copiere după un text tipărit (procedeu numit în unele metodici „transcriere“).
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Metode de învăţare a scrierii literelor
Pentru scrierea literelor se pot aborda mai multe metode. Elevii pot fi stimulaţi să recupereze
rămânerile în urmă prin soluţii care să-i atragă, să le dea impresia că se joacă.
În perioada preabecedară, pentru deprinderea poziţiei corecte în bancă şi pentru pregătire mâinii
pentru scriere se pot organiza concursuri, precum:
• cine trage cel mai repede linii orizontale folosind creionul, stiloul, pixul;
• cine colorează în două minute o figură geometrică, stând cel mai drept în bancă;
• cine poate repeta o succesiune de gesturi care să vizeze mobiltatea articulaţiilor mâinii (jocurile
pot fi însoţite de cântece) etc.
Este bine să se evite în această etapă excesul de scriere a semnelor grafice, elevul obosind
şi neputând să dea un sens activităţii sale. În mod greşit, se scrie uneori cu alineat la semnele grafice,
neînţelegându-se că acestea nu sunt purtătoare de sens şi ca atare nu pot fi astfel aşezate în pagină.
Prezentăm în continuare câteva activităţi de învăţare ce pot fi utilizate în perioada abecedară pentru
scrierea literelor.
a. Literele trăsnite
Pentru ca elevii să reţină mai uşor literele învăţate, la începutul scrierii, învăţătorul poate să le
ceară elevilor să coloreze conturul unor litere desenate pe o fişă. În felul acesta, controlează poziţia în
bancă, felul în care se ţine creionul în mână, presiunea exercitată asupra instrumentului de scris şi obţine
dezinhibarea elevului care poate „scrie” şi altfel. De exemplu, se scrie cuvântul mama ca mai jos, şi i se
cere elevului să coloreze literele fără să depăşească linia. Exerciţiul poate fi complicat, cerându-se să se
coloreze literele care se repetă cu aceeaşi culoare.

MAMA MAMA
Pe măsură ce învaţă să scrie, exerciţiul poate deveni mai complex, stimulând imaginaţia elevilor.
Se poate cere să se facă un desen amuzant, scriindu-se un cuvânt din materiale care să-l sugereze. De
exemplu, cuvântul rochie se poate scrie din bucăţi de material şi un nasture, adică din elementele din care
se face rochia.
b. Timbrele
Pentru a se învăţa mai repede conturul literelor mari, se poate permite copiilor să scrie ca la
grădiniţă, folosind liniile. Este bine să se înceapă cu literele care au linii verticale şi orizontale: I, L, T, H,
F, E. Se trece apoi la cele cu linii oblice: A, V, N, X, Z, M.
Învăţătorul poate confecţiona timbre pe care scrie cu aceste litere un cuvânt, ilustrat de un desen
sau de o fotografie, ce pot fi decupate din reviste.
scris de mână LEI

scris de mână TELEFON

scris de mână FETE

CUVÂNT ILUSTRAT

cuvânt ilustrat

cuvânt ilustrat

În spaţiul de jos, elevii trebuie să scrie cuvântul ilustrat, ca în modelul din spaţiul de sus. Metoda
are şi avantajul asocierii cuvântului cu imaginea.
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c. Desenează cuvântul într-o literă
Elevul primeşte o fişă cu un cuvânt scris mare şi se cere să deseneze cel puţin una dintre litere
astfel, încât să sugereze cuvântul, ca în exemplul de mai jos.

d. Pune ordine în litere
I se dă copilului o fişă pe care este liniatura de caiet şi o ilustraţie cu un cuvânt ce trebuie compus
din literele scrise în desen.

RAM

3. Strategii didactice pentru scrierea unui text
Scrierea textelor este o etapă ulterioară, când în clasele mai mari elevul redactează un text propriu.
Noua programă şcolară centrează pe emiţător procesul scrierii şi diversifică mult contextele de realizare a
redactării.
Încă din clasa a II-a, elevii încep să înveţe strategii de redactare, deprinzând până la sfârşitul
ciclului primar modalităţile de construire a următoarelor tipuri de compuneri:
• scrieri funcţionale (biletul, cartea poştală, scrisoarea);
• scrieri imaginative (compuneri libere);
• scrieri interpretative despre textele literare studiate (planul simplu şi planul dezvoltat de idei,
rezumatul).
Creativitatea se manifestă în special în elaborarea scrierilor imaginative care sunt de tip narativ sau
descriptiv. Pentru stimularea elevilor, modelul modern de construcţie a orei de compunere liberă este mult
mai flexibil şi permisiv, schimbând paşii tradiţionali. Studiind tabelul comparativ care urmează, încercaţi
să vă regăsiţi în tipurile de activitate şi căutaţi modalităţi personale de optimizare a orei de compunere
liberă.

Recuperarea rămânerii în urmă la limba română

43

ETAPELE ELABORĂRII UNEI COMPUNERI LIBERE
tabel comparativ
Stil tradiţional

Stil modern

• stabilirea de către învăţător a unei teme de redactare
pentru toţi elevii;

• propunerea temei de către elevi sau personalizarea în
funcţie de individualitatea fiecăriu elev (în urma unei
discuţii);

• discutarea temei;

• notarea de idei, de sentimente fără o anumită ordine
(fiind o etapă care vizează dezinhibarea elevilor; pot
fi ignorate problemele de ortografie şi punctuaţie);

• realizarea planului compunerii, care trebuie respectat
de toată clasa;

• realizarea unei ciorne, cu restructurări succesive;
• discuţie în perechi, în grup cu colegii sau un dialog
cu învăţătorul pentru obţinerea unui feedback

• redactarea textului;

• redactarea variantei finale;

• recitirea şi corectarea textului;

• recitirea şi corectarea textului (corectarea se face de
către elev şi de către învăţător);

• rescrierea în formă finală;

• pregătirea textului pentru prezentare (rescrierea
caligrafică a textului, completarea cu desene, scrierea
la calculator etc; punerea în pagina scrisă sau tipărită
este tot un element creativ pe care elevul ar trebui să
îl conştientizeze);

• lectura în vederea notării (o poate face elevul cu voce
tare sau o poate face învăţătorul acasă sau în faţa
clasei).

• lectura şi evaluarea compunerii; este bine ca
momentul prezentării de către elev să fie pregătit;
cadrul didactic îl învaţă cum trebuie să îşi prezinte
lucrarea: să îşi controleze vocea, limbajul nonverbal,
să aibă un material vizual ca suport etc.; învăţătorul
notează produsul final, dar şi modul în care copilul
s-a implicat în elaborare, având în vedere şi ciornele;
de asemenea, trebuie avută în vedere prezentarea
lucrării.

Se poate observa că pentru varianta modernă este dificilă încadrarea într-o oră de curs, fiind bine
ca pentru prezentare să se rezerve o oră separată. Scrierea lucrării nu poate fi făcută într-o oră, pentru că
„transcrierea” este un moment mult mai elaborat.
Pentru ca elevii să îşi îmbunătăţească redactarea, orele de compuneri libere trebuie să încurajeze
imaginaţia, să găsească teme surprinzătoare, să valorifice în contexte noi cunoştinţele elevilor.

Activităţi de învăţare folosite în redactarea compunerilor libere
Fantezia copilului poate fi stimulată introducând elemente suplimentare în ceea ce ştie deja.
a. Poveşti inversate
După ce li se citeşte elevilor o poveste, se modifică rolurile din text: cei buni devin cei răi şi invers.
Se cere construirea unei noi poveşti în condiţiile date. De exemplu, Scufiţa Roşie este rea şi lupul este
bun, cei şapte pitici sunt şapte uriaşi care sunt tâlhari.
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b. Poveşti actualizate
Împărăteasa din Albă-ca-Zăpada de Fraţii Grimm, mama vitregă a prinţesei, este directoarea unei
companii de calculatoare. Albă-ca Zăpada lucrează şi ea şi începe s-o depăşească în cunoştinţe. Trebuie
imaginată o compunere pornind de la aceste date. Cenuşăreasa nu merge cu o caleaşcă la bal, ci cu o
motocicletă.
c. Dragonul
Se ia o hârtie lungă şi se împătureşte. Pentru amuzament se poate face fiecare parte îndoită din altă
culoare. Li se cere copiilor să scrie un vers pe o parte şi se împătureşte hârtia astfel încât să nu se vadă
scrisul. I se dă colegului să scrie un alt vers. Se continuă până se termină dragonul. Apoi se citeşte în faţa
clasei poezia făcută de un grup.
d. Să inventăm o poveste
Se împarte clasa în grupe de şase elevi. Pe o foaie de hârtie, un elev din grupă scrie începutul şi dă
fişa colegului din dreapta. Acesta o continuă, dând foaia în dreapta. Povestea trebuie terminată de acel
copil care a început-o. Un reprezentant al grupei o va citi în faţa clasei.
Exerciţiul ajută şi la remedierea citirii, fiindcă niciun elev nu poate continua, dacă nu citeşte ce au
scris cei dinaintea lui.
e. Scrie ce vezi
Elevii descriu un obiect, o ilustraţie, o fotografie, după cum doresc, făcând ce asociaţii vor.

Aplicaţii
1. Discutaţi avantajele şi dezavantajele metodelor tradiţionale şi ale celor moderne. Faceţi
un inventar al acestora. Rediscutaţi listele alcătuite după ce predaţi o lecţie de tip modern.
2. Inventaţi un exerciţiu care să stimuleze interesul elevilor pentru scrierea literelor.
3. Propuneţi trei teme pentru o compunere liberă.
4. Concepeţi în grup un plan de lecţie pentru o oră de compunere liberă. Aplicaţi-l şi discutaţi
care au fost punctele tari şi slabe ale orei.
5. Faceţi o listă cu elementele ce trebuie avute în vedere de copii în prezentarea unei lucrări.
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CHESTIONAR
1. Ce metode folosiţi pentru a redeştepta în copii energia, bucuria, spontaneitatea, plăcerea de a deschide
o carte?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2. Ce diferenţe există între activitatea extrinsec motivată şi activitatea intrinsec motivată, în ceea ce
priveşte disciplina Limba şi comunicarea?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3. Pentru ce tipuri de lectură manifestă interes elevii dumneavoastră? Ce procent din manualele utilizate
reprezintă ceea ce îi interesează pe copii?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
4. Care sunt modalităţile de stimulare a motivaţiei pentru scris-citit, care se potrivesc clasei de elevi cu
care lucraţi?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
5. Când şi cum puteţi utiliza alte metode alături de metoda fonetică, analitico-sintetică?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
6. Ce argumente pro şi contra aveţi pentru învăţarea cititului înaintea scrisului?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
7. Ce metode active folosiţi la clasă pentru dezvoltarea comunicării?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
8. Când mai puteţi utiliza exerciţii de intercunoaştere, în afară de momentul contactului cu elevii clasei I?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
9. Ce înseamnă scriere creativă?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
10. Ce aspecte credeţi că veţi putea schimba în propriul demers educaţional, după lectura acestui modul?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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CAPITOLUL

4

Limba română
ca a doua limbă

1. Limba română ca a doua limbă sau „limbă
personală de adopţie” – argument
Astăzi se formulează din ce în ce mai des întrebarea dacă persoane aparţinând unor culturi diferite
pot convieţui într-o societate interculturală. Şcoala (educaţia) are şi trebuie să aibă un rol primordial în
respectarea principiilor interculturalităţii, în promovarea unei integrări sociale autentice, care presupune
înţelegere reciprocă, respectarea diferenţelor culturale, toleranţă, combaterea discriminării. Dar „în orice
societate umană, diversitatea lingvistică, culturală, etnică sau religioasă prezintă atât avantaje, cât şi
inconveniente, constituind deopotrivă o sursă de îmbogăţire, cât şi una de tensiuni. O atitudine înţeleaptă
constă în recunoaşterea complexităţii fenomenului, încercând maximizarea efectelor pozitive ale acestuia
şi minimizarea celor negative” (O provocare salutară. Despre modul în care multitudinea limbilor ar
putea consolida Europa. Propuneri ale Grupului de intelectuali pentru dialogul intercultural, constituit
la iniţiativa Comisiei Europene, Bruxelles, 2008). Acesta este rolul care îi revine şcolii – de a maximaliza
efectele pozitive ale diversităţii lingvistice, culturale etnice şi religioase, de a-i convinge pe toţi agenţii
implicaţi în actul educaţional că „diversitatea culturală şi lingvistică nu reprezintă o povară, ci o şansă
extraordinară, care nu trebuie ratată.”, aşa cum a afirmat Leonard Orban, comisarul european pentru
multilingvism.
Promovarea diversităţii lingvistice şi încurajarea învăţării limbilor străine sunt considerate
instrumente eficiente pentru dialog şi incluziune socială, ceea ce va duce, treptat – conform discuţiilor
purtate la Conferinţa informală a miniştrilor educaţiei din Europa, (Oslo, Norvegia, 6 iunie 2008) – la
crearea unui spaţiu european pentru educaţie.
Problema multilingvismului este o problemă acută în contextul actual şi trebuie abordată cu foarte
mare atenţie. La nivelul Comisiei Europene există preocupări pentru elaborarea unei strategii privind
multilingvismul (prezentată în luna septembrie 2008), strategie care preia şi îmbogăţeşte prevederile
obiectivului Barcelona – studiul în şcoală, a limbii materne şi a altor două limbi străine; de asemenea,
valorifică ideile şi concluziile Conferinţelor de la Heidelberg (2007) – necesitatea învăţării limbilor străine
în Europa, premisă pentru promovarea dialogului intercultural, educaţiei politice şi culturii democraţiei;
de la Bruxelles (februarie 2008) – încurajarea procesului de învăţare a limbilor străine şi de promovare
a diversităţii lingvistice drept instrumente eficiente pentru dialog şi incluziune socială; de la Oslo (iunie
2008) – evidenţierea avantajelor studiului limbilor străine, a educaţiei şi dialogului intercultural.
La Conferinţa informală a miniştrilor educaţiei din Europa, de la Oslo, a fost prezentat Raportul
Maalouf – o reinterpretare creativă a obiectivului Barcelona – care propune învăţarea, pe lângă limba
maternă, a două limbi străine: una de comunicare internaţională şi o „limbă personală de adopţie”.
Raportul aşază într-o altă perspectivă studiul limbilor străine, propune învăţarea a două limbi străine,
una de circulaţie internaţională, a doua – „limbă personală de adopţie”. În viziunea intelectualilor care au
contribuit la realizarea raportului, această „limbă personală de adopţie” ar putea fi limba statului în care se
află, la un moment dat, cetăţeanul european.
Sistemul românesc de învăţământ, prin structura sa, oferă deschiderea spre multilingvism – pe
lângă formele de învăţământ în limba maternă română, există şi forme ale învăţământului în limbile
minorităţilor naţionale. Afirmarea şi păstrarea identităţii minorităţilor naţionale din România se poate
realiza, în primul rând, prin educaţia în limba maternă. Acest lucru nu exclude însă, studiul limbii române,
dimpotrivă, este o cerinţă fundamentală şi o dovadă a apartenenţei la cetăţenia română.
Recuperarea rămânerii în urmă la limba română
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În România accesul la învăţătură este garantat şi se asigură şanse egale tuturor cetăţenilor români,
fără deosebire de naţionalitate, sex, rasă, de condiţie socială sau materială, de apartenenţă politică şi
religie. Statul garantează dreptul persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale de a învăţa limba lor
maternă şi de a putea fi instruite în această limbă. Legea română stabileşte, în acelaşi timp, obligativitatea
învăţării limbii române. În România funcţionează trei tipuri de învăţământ preuniversitar pentru copiii
minoritari:
• structuri de învăţământ cu predare în limba maternă pentru minorităţile: cehă, croată, germană,
maghiară, sârbă, slovacă, ucraineană;
• structuri de învăţământ cu predare parţială în limba maternă, formă de studiu caracteristică
minorităţilor: croată, turcă, tătară pentru care se realizează predarea în limba maternă a unui
număr de discipline vocaţionale;
• structuri de învăţământ în limba română în care se studiază limba maternă, organizate pentru
minorităţile: armeană, bulgară, greacă, italiană, polonă, rromani, rusă, cehă, croată, germană,
maghiară, sârbă, slovacă, turcă-tătară, ucraineană (cf. Murvai László, Timpul prezent în
învăţământul minorităţilor naţionale din România. Realizări ale anului şcolar 2001-2002 şi
perspective, lucrare elaborată de specialiştii Direcţiei Generale pentru Învăţământ în Limbile
Minorităţilor din Ministerul Educaţiei şi Cercetării, 2002).
Iată cum este reprezentat sistemul de învăţământ preuniversitar din România, pe limbi de predare,
altele decât limba română, în anul şcolar 2004-2005, conform datelor furnizate de MEC, Statistici
minorităţi în anul şcolar 2004-2005:
Limba de predare

Total unităţi
şi secţii

%

Total copii şi elevi

%

Total minorităţi

1772

100

204191

100

Maghiară

1545

88,29

181887

89,08

Germană

140

6,51

19570

9,58

Ucraineană

19

1,09

652

0,32

Sârbă

33

1,89

780

0,38

Slovacă

28

1,60

1104

0,54

Cehă

3

0,40

88

0,04

Croată

3

0,17

88

0,04

Bulgară

1

0,06

22

0,01

În funcţie de tipul de învăţământ urmat, elevii aparţinând minorităţilor naţionale studiază limba
română fie ca limba a doua (limba oficială), în cazul structurilor de învăţământ cu predare în limba
maternă, fie studiază, alături de limba română şi limba lor maternă, în cazul celorlalte două structuri
menţionate anterior.
Studiul limbii şi literaturii române la clasele la care predarea se face în limbile minorităţilor
naţionale reprezintă, alături de studiul limbii şi literaturii materne şi cel al studiului limbilor moderne, o
componentă esenţială a ariei curriculare „Limbă şi comunicare”, ce garantează elevului accesul la cultura
comunicaţională şi literară de bază, potrivit Programei şcolare de limba şi literatura română pentru
clasele I şi a II-a, pentru şcolile şi secţiile cu predare în limba minorităţilor naţionale, aprobată prin
Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului nr. 4686 / 05.08.2003.
Totodată, curriculumul de limba română (pentru ciclul primar din şcolile cu predare în limbile
minorităţilor naţionale) permite cunoaşterea de către copiii aparţinând minorităţilor naţionale a limbii şi
a valorilor spirituale româneşti, oferind o punte spre interculturalitate, spre o bună cunoaştere reciprocă
între populaţia majoritară şi minorităţile naţionale din spaţiul geografic românesc.
În prezent ne confruntăm cu următoarele situaţii:
• există programă separată de limba română pentru clasele I – IV şi manuale alternative separate;
• există aceeaşi programă pentru clasele V – VIII cu cea a nativilor români, dar manuale alternative
separate;
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• există aceeaşi programă şi aceleaşi manuale alternative pentru ciclurile inferior şi superior ale
liceului (clasele IX–XII).
Din această situaţie decurg următoarele necesităţi:
a. la nivelul învăţământului primar:
 adaptarea personalizată a programei la nivelul copiilor, la condiţiile de învăţare existente,
eventual în sistem „simultan”, pe nivele de cunoaştere a limbii române, în funcţie de
configuraţia claselor;
 formarea învăţătorilor pentru aplicarea noilor programe şi manuale în sistemul limba română
ca limbă străină;
b. la nivelul învăţământului gimnazial:
 adaptarea şi aplicarea metodelor comunicative în predarea-învăţarea limbii române
minorităţilor;
 formarea profesorilor de limba română pentru aplicarea programelor şi manualelor în
sistemul limba română ca limbă străină;
c. la nivelul învăţământului liceal:
 adaptarea/ completarea programei la nevoile comunicative specifice ale vorbitorilor nenativi
de limbă română;
 formarea profesorilor de limba română pentru aplicarea programelor şi manualelor în
sistemul „limba română ca limbă străină“.
Din perspectiva studiului limbii şi literaturii române în şcolile şi clasele cu predare în limbile
minorităţilor naţionale, specialiştii oscilează în denumirea acestei discipline – limba oficială a statului, a
doua limbă, limba nematernă etc. Acceptarea denumirii „limbă personală de adopţie” ar putea soluţiona
problema, pentru că ar oglindi, pe de o parte, statutul limbii – limba oficială a ţării –, pe de altă parte, ar
putea reflecta atitudinea vorbitorului faţă de această limbă.
Analiza SWOT a stării actuale a învăţământului preuniversitar din România, în limba maternă
a minorităţilor naţionale, ne oferă certitudinea că poate fi numită limba română „limbă personală de
adopţie” pentru elevii minoritari:
Puncte tari
• existenţa cadrului legislativ necesar funcţionării
instituţiilor şcolare pentru minorităţi;
• existenţa programelor şcolare de limba şi literatura
maternă;
• existenţa programelor şcolare şi manualelor separate
de limba şi literatura română;
• asigurarea manualelor şcolare gratuite pentru
învăţământul primar şi gimnazial;
• cadre didactice calificate, pregătite şi perfecţionate în
cadrul învăţământului mediu şi superior din România;
• deschidere spre valorificarea alternativelor
educaţionale de tip Freinet, Waldorf, Step by Step sau
Montessori etc.
Ameninţări
• reducerea populaţiei şcolare;
• „izolarea” lingvistică;
• pierderea tradiţiilor şi a obiceiurilor proprii etniei
(în cazul etniilor reduse ca număr);
• accentuarea exagerată a protecţiei limbii minoritare
în defavoarea limbii oficiale.
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Puncte slabe
• neadaptarea metodelor de predare – învăţare –
evaluare la specificul cultural al elevilor;
• frecvenţa redusă a unor programe de formare
continuă a cadrelor didactice la nivel naţional;
• asigurarea cadrelor calificate în zonele defavorizate,
cu populaţie şcolară redusă;
• resurse materiale şi financiare limitate pentru
reabilitarea infrastructurii unor instituţii de
învăţământ şi pentru baza materială.

Oportunităţi
• disponibilitatea autorităţilor locale de a sprijini
învăţământul în limbile materne ale minorităţilor
naţionale, acolo unde este cazul;
• valorificarea experienţelor culturii de provenienţă în
învăţarea limbii personale de adopţie;
• implicarea agenţilor economici în sprijinirea
materială şi financiară a unor instituţii şcolare;
• valorificarea specificului fiecărei limbi materne;
• utilizarea transferului şi evitarea interferenţelor în
predarea – învăţarea limbii şi literaturii române.
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Capitolul Limba română ca a doua limbă (RL2) îşi propune să ofere:
• învăţătorilor, institutorilor şi profesorilor – noi metode şi resurse pentru îmbunătăţirea procesului
de predare-învăţare a limbii române ca limbă străină;
• elevilor – exerciţii şi materiale care să îi ajute în învăţarea limbii române, în formarea celor patru
deprinderi integratoare (ascultare, vorbire, citire, scriere);
• şcolii – resurse variate care să contribuie la desfăşurarea în condiţii optime a procesului de
predare-învăţare, ţinând cont de particularităţile învăţării limbii române ca limbă nematernă.
O misiune importantă ne revine nouă, cadrelor didactice, de a releva rolul decisiv al limbilor –
considerate punţi de comunicare între culturi – în dezvoltarea relaţiilor interumane, de a accepta şi
promova diversitatea lingvistică, deschiderea spre învăţarea limbii Celuilalt.

2. Motivaţia învăţării la limba română – trecerea
de la motivaţia extrinsecă la cea intrinsecă
„A vorbi frumos româneşte înseamnă a fi colindat de dor;
a scrie frumos româneşte înseamnă a fi găsit cărarea dorului spre dor. [...]
Pentru mine limba română este distanţa dintre inimă şi umbra ei care se numeşte suflet.”
Fănuş Neagu
Potrivit Dicţionarului explicativ al limbii române (1998), motivaţia este totalitatea motivelor sau
mobilurilor (conştiente sau nu) care determină pe cineva să efectueze o anumită acţiune sau să tindă spre
anumite scopuri.
Motivaţia este un element definitoriu al învăţării, lipsa de motivaţie a învăţării fiind principala cauză
a rămânerii în urmă la învăţătură a unor elevi.
Pentru noi, învăţători, institutori şi profesori, este foarte important să ştim din ce motive învaţă
elevii şi care sunt strategiile didactice optime pentru a-i motiva sau pentru a întreţine şi dezvolta
motivaţiile existente.

Teme de discuţie
1. Încercaţi să identificaţi în clasa în care predaţi RL2 numărul de elevi care învaţă:
 din dorinţa de a cunoaşte limba naţională,
 din nevoia de a învăţa,
 din obligaţie – disciplină obligatorie, existentă în planul de învăţământ,
 de frica părinţilor,
 pentru a-şi bucura părinţii,
 pentru a obţine calificative sau note bune,
 pentru plăcerea de a şti,
 pentru că vor să cunoască mai multe limbi,
 pentru că aşa trebuie,
 din curiozitate.
2. Ierarhizaţi aceste motive după numărul de elevi. Ce observaţi? Care este motivul dominant
pentru care învaţă elevii RL2?
3. Discutaţi cu alţi învăţători/ institutori/ profesori, încercând să stabiliţi cauzele care au
condus la aceste rezultate.
4. Găsiţi, în grupul de discuţie format, definiţii posibile pentru noţiunile care descriu
motivaţiile: trebuinţă, impuls, dorinţă, intenţie, interes, scop, aspiraţie, ideal.
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Sarcina noastră este de a le oferi elevilor condiţii optime de învăţare, contribuind, prin exemplul
personal oferit, la trezirea şi menţinerea interesului pentru învăţare, la dorinţa de a cunoaşte oameni –
implicit, limbi –, la dezvoltarea atitudinilor de empatie culturală şi interculturală.
În procesul de învăţare se manifestă două categorii de motivaţii:
a. motivaţia extrinsecă – ce acţionează din afară asupra procesului de învăţare, fiind susţinută de
factori de recompensă (note bune, premii, aprecierea părinţilor, profesorilor) sau de factori de
constrângere (note mici, obligaţia de a învăţa, teama de părinţi, de profesori);
b. motivaţia intrinsecă – este determinată şi susţinută de factorii interni – elevul înţelege nevoia de
a învăţa, învaţă din plăcere, urmează exemplul fraţilor mai mari, respectă un model etc.
Iniţial, elevul învaţă din motive externe, ajungând, treptat, să
înveţe din plăcere. Rolul nostru, al educatorilor, este de a stimula
elevii, de a trezi interesul lor pentru învăţarea limbii române ca limba
a doua, nu din obligaţie, ci din plăcere. De aceea, trebuie să găsim
metodele şi procedeele cele mai potrivite clasei cu care lucrăm,
personalităţilor diverse pe care le formăm, instaurând o relaţie de
încredere, de respect reciproc, stimulând elevii şi învăţându-i să se
„autostimuleze”.

Temă de reflecţie
Stabiliţi rolul pe care îl joacă
motivaţia în îmbunătăţirea
performanţelor intelectuale
ale elevilor, în general, și în
învăţarea limbii române ca
a doua limbă, în special.

Principalele strategii de „autostimulare” ale unui elev sunt
prezentate de Romiţă B. Iucu8, după Bandura (1989) şi Zimmermann (1991):
1. Copiii trebuie învăţaţi să folosească limbajul interior pentru a-şi redimensiona motivaţia (de
exemplu, repetiţia unor fraze cum ar fi „Voi face mai bine data viitoare” etc.).
2. Copiii pot şi trebuie să fie învăţaţi să-şi schimbe reprezentările despre stilul şi metodele proprii
de învăţare, adecvându-le unor principii general valabile, dar şi la ceea ce s-a denumit a fi stilul,
„omul însuşi”. Obişnuinţa copiilor în a folosi cele mai bune metode şi mijloace de învăţare nu
trebuie să se facă arbitrar, ci prin parcurgerea şi înţelegerea lor de către fiecare dintre elevi.
3. Copiii pot şi trebuie să fie învăţaţi să-şi facă cunoscute şi să-şi argumenteze părerile în public.
Discuţiile deschise din timpul orei permit observarea de către profesor a modului de gândire
a elevilor şi împărtăşirea acestuia la nivelul clasei de elevi. Acest fapt permite profesorului
să cunoască comportamentul elevului şi modul său de a gândi, din punct de vedere sociointeracţional şi motivaţional.
4. Copiii pot şi trebuie să înveţe strategii ce implică colaborarea şi participarea activă. Prin
participarea lor crescută la deciziile educaţionale, elevii pot să-şi dezvolte propria motivaţie şi
să dobândească un exerciţiu efectiv de relaţionare socială. Învăţarea reciprocă solicită, de foarte
multe ori, curaj din partea profesorilor în a accepta şi a putea să schimbe rolurile cu elevii, atunci
când situaţia o permite, solicitându-le ca, prin empatie, să înţeleagă modul de gândire al celuilalt.
Copiii pot şi trebuie să fie învăţaţi să-şi pună întrebări despre ceea ce au citit şi să rezume anumite
paragrafe. Studiile au arătat că această strategie metacognitivă poate avea efecte pozitive asupra capacităţii
de înţelegere a elevilor şi asupra motivaţiei cognitive a acestora.
Potrivit teoriei lui Tharp – citat de N. S. Elliot (coord.)
în Educational Psychology (2000), teorie bazată pe o serie de
cercetări comparative între performanţele şcolare obţinute de copiii
de diferite minorităţi din SUA, pentru fiecare cultură – într-o clasă
multiculturală este necesară o organizare specifică a patru factori
fundamentali ai învăţării, cognitivi şi noncognitivi, care să asigure
atingerea unui nivel cât mai înalt al dezvoltării individului, conform
potenţialului său. Aceşti patru factori care ajută la realizarea unei
compatibilizări ridicate a experienţelor de învăţare oferite la clasă cu
backgroundul cultural al fiecăruia sunt:

Temă de reflecţie
Gândiţi-vă la metodele și
procedeele utilizate în clasa
în care predaţi RL2 în vederea
motivării elevilor. Care este
strategia de stimulare/
„autostimulare” folosită
cu eficienţă, din punctul
dumneavoastră de vedere?

Romiţă B. Iucu – Managementul şi gestiunea clasei de elevi. Fundamente teoretico-metodologice, Editura Polirom,
Iaşi, 2000, pag.163-164
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a. organizarea socială a clasei, conformă cu organizarea în care este obişnuit elevul în cultura sa
(social organization);
b. organizarea experienţelor de învăţare în funcţie de specificul cunoaşterii în cultura respectivă
(cognition);
c. motivaţia (motivation);
d. capacitatea de a opera cu limba oficială – acceptarea limbii oficiale ca variantă necesară de
comunicare (sociolinguistic abilities).
a. Organizarea socială a clasei presupune cunoaşterea unor aspecte de psihologie socială a culturii
din care provine elevul. Tharp a demonstrat că, adaptând activităţile de predare-învăţare şi de evaluare la
tipurile de activităţi valorizate de cultura grupului social din care provin elevii, se obţin performanţe mult
mai ridicate şi elevii sunt motivaţi să înveţe. Acest factor poate fi luat în considerare pentru organizarea
învăţării limbii române în clasele cu predare în limbile minorităţilor naţionale. Rezultatele unei cercetări
recente (A. Gorcea, 2007), care studia percepţiile românilor despre rromi, maghiari, saşi şi reciproc,
dar şi aspecte ale culturii fiecăruia, au arătat că rromilor le-au fost specifice obiceiurile „nomade şi
seminomade”, deci, în procesul de predare – învăţare, dar şi în evaluare, valorizează mai mult participarea
în grup decât realizarea individuală.

Recomandări pentru aplicarea la clasă
Dacă desfăşuraţi activităţi didactice în clase cu elevi aparţinând minorităţilor naţionale,
ţineţi seama de caracteristicile culturale ale fiecărei etnii, adaptându-vă demersul didactic
specificului cultural al elevilor din clasă.
De exemplu, într-o clasă multietnică, în care lucrăm cu elevi maghiari/ saşi/ rromi etc., va
trebui să alternăm metodele didactice, oferindu-le posibilitatea tuturor de a se regăsi într-un
tip de activitate sau altul; astfel vom combina activitatea independentă cu cea pe grupe, fie
omogene, fie eterogene, exerciţiile creative cu testele standardizate.
b. Organizarea experienţelor de învăţare în funcţie de specificul cunoaşterii în cultura
respectivă este relevată printr-unul dintre experimentele lui Cole şi Scriber – 1974 (citaţi de N. S.
Elliot, 2000, p. 287), care arată prezenţa unor diferenţieri majore ale funcţionării cognitive în funcţie
de provenienţa culturală. Astfel, Cole şi Scriber au demonstrat că experienţa perceptivă a copiilor este
influenţată de sarcinile cele mai frecvente pe care le au cu obiectele, observând o tendinţă clară de
utilizare a aceloraşi criterii în sarcini de operare cognitivă mult mai complexe. Printre cele mai frecvente
sarcini şcolare se numără clasificarea/ gruparea obiectelor după criterii alese de elevi. Dacă în cultura de
provenienţă „forma” şi „culoarea” erau criterii ale frumuseţii, s-a observat tendinţa copiilor de a opera
clasificări pe baza acestor criterii; de asemenea, s-a putut constata că „preferinţele de percepţie” s-au
păstrat şi la vârste mai mari, fiind înglobate la nivel de operare cognitivă complexă – gândirea, dar şi în
alte alegeri (vestimentare, de partener etc.).
Pe de altă parte, Tharp a arătat că nu numai acest tip de experienţe este important în crearea unui
„pattern” cognitiv cultural, ci şi educaţia pe care o primesc elevii de acasă („cei şapte ani de acasă”),
atitudinea familiei faţă de educaţie. Astfel, utilizând o serie de chestionare adresate părinţilor, cercetătorul
a arătat că există diferenţe între importanţa pe care o acordă mamele din minoritatea asiatică în SUA, faţă
de şcolaritate, comparativ cu mamele americane native: dacă pentru mamele asiatice educaţia copilului,
felul cum învaţă, performanţele lui şcolare sunt extrem de importante, pentru cele americane native,
performanţele şcolare ale copilului au o importanţă mult mai redusă, fiind mai degrabă relevant tipul
de comportament afişat de copil în întreaga activitate şcolară. Pe de altă parte, dacă la mamele asiatice
există o tendinţă de a devaloriza rezultatele foarte bune ale copilului, considerându-le ca o normalitate, la
mamele americane native, aceleaşi rezultate înalte sunt un motiv de a supravaloriza realizările copilului şi
întregul său comportament; această diferenţiere, dată de educaţia de acasă, este foarte clar reprezentată în
performanţele şcolare mai mari ale americanilor asiatici faţă de cei nativi.
Factorul atitudinal este decisiv şi în învăţarea limbii române de către elevii aparţinând minorităţilor
naţionale, încurajarea copilului în a-şi arăta progresul în învăţarea limbii române, în a-şi exprima gândurile
şi în limba română contribuie la dezvoltarea unei atitudini pozitive faţă de învăţare, în general, şi faţă de
studiul limbii române, în special. Dar evitarea folosirii limbii naţionale în relaţiile directe între vorbitori
nativi şi nenativi, chiar refuzul utilizării limbii române în contexte oficiale poate duce la dezvoltarea unei
atitudini negative, de respingere a învăţării limbii române ca a doua limbă.
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c. Motivaţia este influenţată, aşa cum arată Tharp, de diferenţele interculturale. Progresele
înregistrate la limba şi literatura română de către elevii aparţinând minorităţilor naţionale trebuie să fie
permanent evidenţiate, încurajate şi valorificate la cote maxime.

Recomandări pentru aplicarea la clasă
Recomandăm, mai ales în clasele mici, învăţarea cântecelor şi poeziilor în limba română, a
jocurilor, prin care elevii îşi pot însuşi noţiuni pe care, apoi, le vor putea utiliza în procesul de
comunicare. Crearea unei atmosfere destinse, calme, de bună înţelegere şi colaborare duce
la dezvoltarea atenţiei, la creşterea interesului faţă de activitatea desfăşurată şi, implicit, la
progrese în învăţarea limbii române.
d. Organizarea unor activităţi didactice motivante, în orele de limba şi literatura română, contribuie
la dezvoltarea capacităţii de operare cu limba oficială. Limba în sine este purtătoarea unui anume
„pattern” de operaţii mintale: cu cât un elev vorbeşte mai bine limba maternă şi limba statului, cu atât sunt
mai mari posibilităţile lui cognitive şi relaţionale. Vorbitorii a două sau mai multe limbi au o inteligenţă
verbală mai dezvoltată, dau dovadă de o mai mare flexibilitate în ceea ce priveşte rezistenţa la schimbare,
au un potenţial mai mare de învăţare. În activităţile didactice pe care le propune, învăţătorul/ institutorul/
profesorul trebuie să îndrume elevii care învaţă în clase cu predare în limbile minorităţilor naţionale spre
acceptarea şi folosirea limbii române ca variantă necesară de comunicare.

Aplicaţii
Vă propunem diferite metode şi tehnici de lucru care pot motiva elevii şi le pot trezi interesul pentru
a studia şi a privi limba română ca „limbă personală de adopţie”.
1. Modalităţi eficiente de a-i motiva pe elevi
• Încurajaţi elevii pentru fiecare răspuns dat.
• Adresaţi-le mesaje pozitive:
 Foarte bine!
 Ştiam că vei reuşi!
 Ai găsit un răspuns potrivit!
 Interesant răspuns!
 Nemaipomenit!
 Asta vroiam să aud!
 Îmi place cum ai formulat răspunsul!
 Le-ai oferit colegilor un exemplu relevant!
 Continuă tot aşa!
 Mă bucur că ai reuşit!
• Treptat, vor învăţa şi ei să se autoaprecieze.
2. Predare/ învăţare reciprocă
• Este o metodă folosită pentru studiul textului literar/ nonliterar. Elevii îşi asumă rolul profesorului,
parcurgând următorii paşi:
 rezumă cele citite,
 clarifică termenii necunoscuţi,
 pun întrebări referitoare la text, la care trebuie să răspundă ceilalţi colegi,
 emit păreri personale despre text, fac predicţii.
A. În cazul textelor de mică întindere:
a. Împărţiţi clasa în patru grupe/ echipe, corespunzătoare celor patru strategii de învăţare
folosite: rezumarea textului, lămurirea termenilor necunoscuţi, punerea de întrebări, emiterea
unor păreri despre textul citit.
b. Grupele primesc textul ce trebuie parcurs, se fixează timpul de lucru al grupelor, fiecare
concentrându-se asupra rolului primit.
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c. Prezentarea rezultatelor muncii fiecărei echipe în faţa clasei. Fiecare grupă îşi joacă rolul
asumat.
B. În cazul textelor de întindere mai mare:
a. Împărţiţi textul în fragmente logice (eventual, după momentele subiectului).
b. Organizaţi colectivul clasei în grupe de câte patru elevi (tot atâtea grupe câte fragmente are
textul).
c. Repartizaţi câte un fragment fiecărei grupe.
d. Grupele de câte patru elevi lucrează pe text, fiecare elev concentrându-se asupra rolului
primit (rezumator, clarificator, întrebător, prezicător). Stabiliţi timpul de lucru.
e. Fiecare grupă prezintă celorlalte grupuri rezultatele muncii sale. Membrii grupelor îşi învaţă
colegii despre fragmentul de text citit.
f. Moderaţi discuţiile, facilitaţi intervenţiile, iar în final refaceţi, în colaborare cu elevii,
întregul text.

Temă de reflecţie
1. Care credeţi că este momentul optim când se poate folosi predarea/ învăţarea reciprocă?
2. Continuaţi lista de mai jos, evidenţiind avantajele acestei metode:
- motivează elevii
- stimulează învăţarea în grup
- propune o nouă tehnică de lucru cu textul
3. Tehnica florii de nufăr
Tehnica florii de nufăr presupune stabilirea unor legături între concepte, idei, pornind de la o
temă centrală. Tema centrală generează opt idei secundare care se construiesc în jurul celei principale,
asemenea petalelor unei flori de nufăr. La rândul lor, ideile secundare pot deveni teme principale pentru
alte opt flori de nufăr.

6
2
5
6
2
5
6
2
5

3
F
1
3
B
1
3
E
1

7
4
8
7
4
8
7
4
8

6
2
5
F
B
E
6
2
5

3
C
1
C
Tc
A
3
A
1

7
4
8
G
D
H
7
4
8

6
2
5
6
2
5
6
2
5

3
G
1
3
D
1
3
H
1

7
4
8
7
4
8
7
4
8

Tehnica florii de nufăr poate fi utilizată cu succes la învăţarea noţiunilor gramaticale, la fixarea şi
sistematizarea cunoştinţelor de teorie literară – în clasele V – VIII.
Etape:
1. Anunţaţi tema centrală (de exemplu – Figurile de stil).
2. Lăsaţi-le elevilor câteva minute timp de gândire, după care veţi completa oral – pe baza discuţiei
frontale dintre elevi şi profesor – cele opt idei secundare ale temei centrale (în cazul nostru, pot fi
enumerate opt figuri de stil învăţate de elevi). Treceţi ideile secundare în diagramă.
3. Împărţiţi elevii în opt grupe/ perechi, în funcţie de numărul elevilor din clasă.
4. Idele secundare devin teme centrale pentru cele opt grupe/ perechi constituite. Fiecare grupă/
pereche dezvoltă câte una dintre temele centrale nou constituite. Se stabileşte timpul de lucru.
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5. Fiecare grupă/ pereche prezintă în faţa clasei rezultatele muncii. Se fac eventualele clarificări şi
corectări, apoi se completează diagrama pe baza ideilor prezentate de fiecare grupă/ pereche (în
cazul nostru, se identifică în texte studiate de elevi figura de stil devenită temă centrală a grupei,
se dau cel puţin patru exemple literare, de asemenea elevii înşişi pot construi exemple potrivite).

Enumeraţia

alb ca
varul
„se
duc ca
clipele”
negru ca
tăciunele

„anii tăi se
par ca clipe”
Comparaţia
„Albă ca
Zăpada”

Personificarea

tare ca fierul
„clipe dulci
se par ca
veacuri”
iute ca oţelul

Hiperbola

Enumeraţia

Personificarea

Hiperbola

Comparaţia

Figurile
de stil

Repetiţia

Antiteza

Epitetul

Metafora

Antiteza

Epitetul

Repetiţia

Metafora

4. Explozia stelară
Este o metodă folosită cu succes în orele de limba română, stimulează creativitatea elevilor,
generează noi idei, contribuie la dezvoltarea exprimării orale a elevilor.
Starbursting – explozia stelară – se aseamănă cu brainstormingul:
1. propunem elevilor o problemă (pornind de exemplu, de la un fragment citit, de la un fapt divers,
de la un eveniment din viaţa cotidiană),
2. împărţim clasa în grupe,
3. grupele formulează cât mai multe întrebări de tipul: Cine?, Ce?, Când?, Cum?, De ce?,
4. întrebările formulate iniţial pot genera alte întrebări, mai complexe,
5. după expirarea timpului acordat, fiecare grupă prezintă lista de întrebări pe care a
întocmit-o,
6. sunt evidenţiate întrebările mai interesante, se pot formula chiar şi răspunsuri,
7. se apreciază activitatea desfăşurată de fiecare grupă.
5. Lectura predictivă
Este o metodă care poate fi utilizată în abordarea unor texte apropiate de lumea elevilor, trezindu-le
interesul pentru lectură şi determinându-i să participe activ la decodarea textului.
Parcurgând paşii lecturii predictive, elevii au impresia că pot interveni în text, pot deveni ei înşişi
creatori:
a. Prezentaţi titlul textului pe care urmează să-l parcurgeţi cu elevii: „Mărinimie”. Folosind metoda
brainstormingului, stabiliţi ce semnificaţie are acest cuvânt pentru elevi.
b. Împărţiţi elevilor textul Mărinimie de Emil Gârleanu. Vă recomandăm să împăturiţi foaia după
modelul următor:
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MĂRINIMIE

MĂRINIMIE

MĂRINIMIE

de Emil Gârleanu

de Emil Gârleanu

de Emil Gârleanu

I. În revărsat de zori, pe baltă,
lumina face minuni. Pe faţa apei
sclipesc, ici, sfărmături de oglinzi;
acolo, plăci de oţel; comori de
galbeni între trestii. În nuferi,
ca-n nişte potire plutitoare, curg
raze de aur. Un colb de argint dă
strălucire stufărişului. Peste tot
linişte neclintită, de rai.
Cocostârcul s-a sculat cu noaptea-n
cap. A intrat în baltă. Pe picioarele
lungi, subţiri ca nişte lujere, trupul
lui se leagănă agale. Din când
în când îşi udă pliscul; uneori
se opreşte de se uită, ispititor, în
fundul apei, ca şi cum ar fi dat
peste ceva ce căuta de mult. E
răcoare, şi răcoarea îl încântă. Nu
simte nici o altă dorinţă decât să-şi
scalde picioarele în unda rece,
care-i trimite fiori până sub aripi.
Deodată se opreşte; încordează
gâtul şi priveşte.

I. În revărsat de zori, pe baltă,
lumina face minuni. Pe faţa apei
sclipesc, ici, sfărmături de oglinzi;
acolo, plăci de oţel; comori de
galbeni între trestii. În nuferi,
ca-n nişte potire plutitoare, curg
raze de aur. Un colb de argint dă
strălucire stufărişului. Peste tot
linişte neclintită, de rai.
Cocostârcul s-a sculat cu noaptea-n
cap. A intrat în baltă. Pe picioarele
lungi, subţiri ca nişte lujere, trupul
lui se leagănă agale. Din când
în când îşi udă pliscul; uneori
se opreşte de se uită, ispititor, în
fundul apei, ca şi cum ar fi dat
peste ceva ce căuta de mult. E
răcoare, şi răcoarea îl încântă. Nu
simte nici o altă dorinţă decât să-şi
scalde picioarele în unda rece,
care-i trimite fiori până sub aripi.
Deodată se opreşte; încordează
gâtul şi priveşte.

I. În revărsat de zori, pe baltă,
lumina face minuni. Pe faţa apei
sclipesc, ici, sfărmături de oglinzi;
acolo, plăci de oţel; comori de
galbeni între trestii. În nuferi,
ca-n nişte potire plutitoare, curg
raze de aur. Un colb de argint dă
strălucire stufărişului. Peste tot
linişte neclintită, de rai.
Cocostârcul s-a sculat cu noaptea-n
cap. A intrat în baltă. Pe picioarele
lungi, subţiri ca nişte lujere, trupul
lui se leagănă agale. Din când
în când îşi udă pliscul; uneori
se opreşte de se uită, ispititor, în
fundul apei, ca şi cum ar fi dat
peste ceva ce căuta de mult. E
răcoare, şi răcoarea îl încântă. Nu
simte nici o altă dorinţă decât să-şi
scalde picioarele în unda rece,
care-i trimite fiori până sub aripi.
Deodată se opreşte; încordează
gâtul şi priveşte.

II. Pe frunza unui nufăr, o broscuţă
se bucură şi ea de frumuseţea şi
răcoarea dimineţii. Când l-a văzut,
biata broscuţă a încremenit pe
picioruşele de dinapoi; cu ochii
mari deschişi, cată la cumplitul
duşman. În spaima ei, îl vede
uriaş, cu capul atingând cerul, cu
pliscul lung, larg, să soarbă dintr-o
dată balta şi, dimpreună cu balta,
pe ea. Inima i s-a oprit.
Îşi aştepta sfârşitul.

II. Pe frunza unui nufăr, o broscuţă
se bucură şi ea de frumuseţea şi
răcoarea dimineţii. Când l-a văzut,
biata broscuţă a încremenit pe
picioruşele de dinapoi; cu ochii
mari deschişi, cată la cumplitul
duşman. În spaima ei, îl vede
uriaş, cu capul atingând cerul, cu
pliscul lung, larg, să soarbă dintr-o
dată balta şi, dimpreună cu balta,
pe ea. Inima i s-a oprit.
Îşi aştepta sfârşitul.
III. Cocostârcul o vede şi înţelege.
Dar dimineaţa e mărinimos.
Ş-apoi i se pare atât de mică, atât
de neînsemnată această vietate
a bălţii, că, de la o vreme, parcă
o pierde din ochi în fundul apei
şi nici n-o mai zăreşte. Ridică
piciorul, o păşeşte dispreţuitor şi
trece, măreţ, mai departe.
Broscuţei nu-i vine să creadă.
Mai stă aşa câteva clipe. Apoi,
de bucurie, sare pe o altă frunză;
şi-ntr-un avânt de recunoştinţă, ea,
cea dintâi taie tăcerea dimineţii:
– Oaac!
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c. Elevii citesc primul fragment (celelalte două fiind împăturite), apoi fac prima predicţie,
completând prima rubrică a tabelului următor („Ce crezi că se va întâmpla?”).
Ce crezi că se va întâmpla?

Ce s-a întâmplat?

d. Se citeşte al doilea fragment şi elevii completează rubrica a doua – „Ce s-a întâmplat?”.
e. Apoi fac a doua predicţie – „Ce crezi că se va întâmpla?”
f. Se citeşte al treilea fragment şi elevii completează rubrica „Ce s-a întâmplat?”
g. Elevii primesc sarcina de a realiza reţeaua personajelor, identificând în textul parcurs cât mai
multe caracteristici ale celor două personaje. [Acest exerciţiu ne ajută să fixăm mai bine categoria
genului, categorie gramaticală inexistentă, de exemplu, în gramatica limbii maghiare.]

h. Apoi vor completa ciorchinele, după modelul următor:
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Respectaţi principiul „omul sfinţeşte locul”!
Reorganizaţi spaţiul clasei în conformitate cu aşteptările elevilor.
Într-un cadru familiar, elevii sunt motivaţi să înveţe.
Satisfăcându-le nevoile afective, putem trezi interesul elevilor pentru studiu.
Implicaţi elevii în amenajarea sălii de clasă cu produse ale muncii lor
(desene, modelaje, planşe etc.).
• Asiguraţi o ambianţă stimulatoare din punct de vedere intelectual.
•
•
•
•

Priviţi copiii din imaginile următoare. Aceştia participă cu interes la activitate, sunt înconjuraţi de
obiecte familiare, realizate de ei, în colaborare cu doamna învăţătoare.

3. Influenţa fenomenelor de transfer şi de
interferenţă asupra studiului limbii române
ca a doua limbă
„Marea artă a unui educator constă în cizelarea manierelor şi informarea minţii; el trebuie să
sădească în elevul său bunele obiceiuri şi principiile virtuţii şi ale înţelepciunii, să-i dea, treptat, o viziune
asupra omenirii şi să dezvolte în el tendinţa de a iubi şi de a imita tot ce este excelent şi demn de laudă.”
John Locke
Sunetele limbii materne se formează în mod treptat, începând din primul an de viaţă, şi se
consolidează în structuri fonetice din ce în ce mai complexe, astfel încât spre sfârşitul perioadei preşcolare
toţi copiii care beneficiază de condiţii normale de dezvoltare reuşesc să se exprime corect. În felul acesta,
se presupune că până la vârsta de şase ani copiii pot să stăpânească sistemul fonetic al limbii materne.
În învăţarea limbii române de către copiii cu altă limbă maternă apar o serie de dificultăţi,
determinate de faptul că între cele două limbi pot exista deosebiri de ordin:
• fonetic (accentuare diferită, articulări variate de sunete etc.)
• morfologic (existenţa/ inexistenţa genurilor gramaticale, concordanţa timpurilor etc.)
• sintactic (ordinea cuvintelor în propoziţie, modalităţi de construcţie a frazei etc.).
Până la intrarea în şcoală copilul face progrese însemnate în ce priveşte însuşirea limbii române,
cea de-a doua limbă a sa. Vocabularul copiilor, la sfârşitul vârstei preşcolare, creşte considerabil, cuvintele
însuşite sunt folosite ca mijloc de exprimare a gândurilor şi sentimentelor lor. Necunoscând regulile
gramaticale, copiii folosesc cunoştinţele anterioare şi, pe baza lor, realizează noi construcţii gramaticale
care uneori se potrivesc, alteori nu. De asemenea, în vorbirea preşcolarului, mai ales a celui mic, abundă
propoziţiile simple, scurte şi lipsite adesea de legătură între ele, ceea ce denotă greutatea cu care îşi
însuşeşte şi redă construcţia corectă a propoziţiei.
Aceste dificultăţi sunt întâmpinate şi de învăţători, mai ales în cazul copiilor care nu au frecventat
deloc grădiniţa, dar nu sunt de neglijat nici la nivel gimnazial.
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Limba maternă poate avea o dublă influenţă în procesul de însuşire a limbii române de către elevi.
Prin fenomenul de transfer înţelegem influenţa pozitivă a unor cunoştinţe, priceperi şi deprinderi
dobândite anterior asupra formării altor deprinderi de limbaj. De exemplu, în predarea sunetelor şi
literelor limbii române, învăţătorul se va folosi de cunoştinţele şi deprinderile deja formate la elevi la
limba maternă (în cazul literelor comune ambelor limbi – româna şi materna), utilizând metoda fonetică,
analitico-sintetică doar în cazul studierii sunetelor şi literelor specifice limbii române.
Prin fenomenul de interferenţă înţelegem influenţa negativă pe care o exercită unele cunoştinţe,
priceperi şi deprinderi însuşite anterior asupra formării altor deprinderi de limbaj. De exemplu, accentul
fix din limba maghiară influenţează negativ asupra accentuării corecte a cuvintelor din limba română.

Teme de discuţie
1. Identificaţi dificultăţile pe care le-aţi întâmpinat, ca învăţător/ institutor/ profesor în clasa
în care predaţi RL2.
2. Completaţi tabelul următor, introducând date, elemente pe care le consideraţi hotărâtoare
în compararea celor două limbi – limba română şi limba maternă a elevilor din clasa
dumneavoastră (de exemplu: accent mobil în limba română, accent fix în limba maghiară;
existenţa a cinci cazuri în limba română şi a şase cazuri în limba rusă etc.)
Nivel fonetic
Limba română

Limba maternă

Nivel morfologic
Limba română

Limba maternă

Nivel sintactic
Limba română

Limba maternă

3. Lucraţi în echipă (învăţători şi profesori care predaţi RL2 în aceeaşi şcoală). Grupaţi datele
culese în două categorii, în funcţie de influenţa pe care o au asupra procesului de însuşire a
limbii române de către elevii aparţinând minorităţilor naţionale.
Influenţă pozitivă
TRANSFER

Influenţă negativă
INTERFERENŢĂ

Aplicaţii
A. Clasele I și a II-a
1. Jocul sunetelor
a. exersarea sunetului [î] sau [â]
- Urmăreşte obişnuirea elevilor cu sunetul specific limbii române.
- Se poate folosi la începutul orei (captarea atenţiei, exerciţii fonoarticulatorii, exerciţii pentru
omogenizarea vocilor).
- Este un joc prin care se imită toarcerea pisicii, bâzâitul cărăbuşului, vâjâitul vântului etc.
- Elevii învaţă cu uşurinţă onomatopeele specifice limbii române, evitându-se interferenţa (de
exemplu, câinele latră ham! ham! ham!, nu vau! vau! vau!).
- Are la bază dialogul învăţător – elevi:
 Cum toarce pisica? – sfârr, sfârr!
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 Cum bâzâie cărăbuşul? – bâzz, bâzz!
 Cum vâjâie vântul? – vâjj, vâjj!
 Cum zboară pasărea? – zbârr, zbârr!
 Cum taie coasa? – hârş, hârş!
 Cum foşneşte iarba deasă? – fâş, fâş!
 Cum scârţâie căruţa? – scârţ, scârţ!
b. exersarea sunetului [ă]
- Urmăreşte obişnuirea elevilor cu sunetul specific limbii române.
- Se poate realiza prin învăţarea unei poezii, în care să se repete sunetul:
Camera mea
de T. Constantinescu
Am o cămăruţă
Veselă, micuţă,
În mijloc măsuţă,
Pentru scris, drăguţă.

Cu un scăunel
Tare mititel,
La perete-un pat
Cu aşternut curat.
Cămăruţa mea,
Alta nu-i ca ea!

2. Cine găseşte mai repede?
- Urmăreşte obişnuirea elevilor cu analiza fonetică – stabilirea silabelor unui cuvânt.
- Se joacă frontal.
- Li se distribuie elevilor 12-15 jetoane reprezentând obiecte sau fiinţe (câte 3-4 jetoane să
reprezinte obiecte, fiinţe a căror denumire să înceapă cu aceeaşi silabă – de exemplu, masă,
mamă, maşină).
- Învăţătorul rosteşte o silabă (de exemplu, ma), iar la semnalul acestuia, „Cine găseşte mai
repede?”, elevii aleg toate jetoanele cu imagini ce reprezintă fiinţe sau obiecte a căror denumire
începe cu silaba indicată/ rostită.
- Jocul se poate complica, cerându-le elevilor să formuleze propoziţii cu unul din cuvintele rostite,
apoi chiar să aşeze acel cuvânt la începutul, la sfârşitul sau în interiorul propoziţiei – astfel putem
urmări schimbarea topicii cuvintelor în propoziţie.
3. Ce-ţi spune roata?
- Elevii se obişnuiesc cu acordul adjectivului cu substantivul determinat, totodată învaţă să
folosească antonimele unor cuvinte date.
- Se realizează un disc, împărţit în mai multe sectoare, fiecare înfăţişând fie figuri reprezentative
din lumea basmelor, fie chipuri umane care exprimă stări sufleteşti sau însuşiri morale. Deasupra
acestuia se fixează, pe acelaşi ax, un alt disc, care are decupat un singur sector, corespunzător
unuia din sectoarele primului disc.
- Învăţătoarea roteşte discul de deasupra, astfel încât prin sectorul decupat să se poată vedea
imaginea de dedesubt.
- Jocul se desfăşoară frontal.
- La întrebarea învăţătoarei „Ce-ţi spune roata?”, elevul desemnat trebuie să spună ce vede (de
exemplu, băiat vesel, elevă ordonată).
- Un alt elev va spune însuşirea opusă (de exemplu, băiat trist, elevă dezordonată).
- Ceilalţi elevi vor formula propoziţii cât mai variate cu cuvintele auzite.
4. Unde se află?
- Urmăreşte obişnuirea elevilor cu folosirea corectă a prepoziţiilor şi adverbelor.
- Se pot folosi obiecte din sala de clasă sau elevii pot aduce jucăriile lor preferate.
- Jocul urmăreşte stabilirea unor relaţii spaţiale între obiecte, apoi se poate stabili şi relaţia spaţială
opusă (de exemplu, sus – jos, aici – acolo, înainte – după, pe – sub etc.).
- Fiecare elev aşază jucăria preferată într-un anume loc, apoi răspunde la întrebarea învăţătoarei
„Unde se află?”, încercând să dea cât mai multe detalii (de exemplu, Mingea se află aici pe
scaun, aproape de păpuşă, în dreapta maşinii.)
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- Jocul se poate complica, indicând apoi relaţiile spaţiale opuse (de exemplu, Mingea se află acolo
sub scaun, departe de păpuşă, în stânga maşinii).
Din secretele meseriei
Un astfel de joc, implicând şi mişcarea, aşezarea obiectelor de către elevi, este foarte util, exclude
traducerea – în gând – în limba maternă, elevul – manevrând obiectele – vede efectiv ceea ce face,
fixează mult mai uşor adverbele şi prepoziţiile româneşti, nemaifiind nevoit să recurgă la identificarea
corespondentelor în limba maternă.
5. Spune: cine este?
- Jocul urmăreşte formarea la elevi a deprinderii de a gândi în limba română, prin asocierea
denumirii fiinţei cu acţiunea pe care o realizează.
- Se pot folosi obiecte din sala de clasă sau elevii pot aduce jucăriile lor preferate.
- Jocul constă în ghicirea numelor de fiinţe după acţiunea pe care o realizează.
- Se desfăşoară sub formă de întrebări şi răspunsuri. De exemplu:
 Cine merge la şcoală? – Elevul merge la şcoală.
 Cine stă în bârlog? – Ursul stă în bârlog.
- Învăţătoarea va urmări ca răspunsurile să fie formulate în propoziţii corecte, respectând topica
specifică limbii române.
6. Fă ordine!
- Jocul urmăreşte repetarea şi consolidarea vocabularului elevilor în legătură cu o temă dată.
- Se foloseşte la orele de recapitulare, de la terminarea unei unităţi de învăţare9.
- Învăţătoarea alege jetoane reprezentând diferite obiecte sau fiinţe despre care s-a învăţat deja.
Amestecă imaginile, le aşază pe catedră şi le cere elevilor să le aşeze în ordine, după denumirea
generală pe care o enunţă.
- De exemplu: Aşezaţi în ordine legumele (rechizitele, îmbrăcămintea, animalele domestice,
mijloacele de transport etc.)!
- Jocul se poate complica, fie cerându-le elevilor să formuleze propoziţii cu denumirea obiectului/
fiinţei de pe un jeton ales, fie – în timp ce elevii stau cu ochii închişi – să introducă un „intrus”, pe
care ei trebuie să îl descopere şi să spună de ce nu este „în ordine”.
7. Învăţarea culorilor – prin poezie
- Urmăreşte dezvoltarea auzului fonematic şi de articulare a sunetelor, contribuie la asocierea
culorii cu obiectul caracteristic acesteia.
- Iată două poezii pe care elevii le învaţă cu plăcere, învăţătoarea urmărind:
 formarea percepţiei fonematice corecte,
 educarea pronunţiei ritmice,
 formarea capacităţii de diferenţiere fonematică,
 educarea pronunţiei ritmice,
 realizarea acordului dintre adjectiv şi substantivul determinat:
Ce e alb?
de Marcela Peneş
Multe lucruri albe sunt.
Hai să le luăm pe rând:
O strâng iarna, în grămadă,
O fac om şi-i de _ _ _ _ _ _ .

(zăpadă)

Pe albastrul cer, uşor,
Trece-un firicel de _ _ _.

(nor)

Este colilie-albă
A bunicuţului _ _ _ _ _.

(barbă)

De obicei, în clasa I, unităţile de învăţare sunt grupate după criteriul tematic, ele se desfăşoară pe parcursul mai
multor ore, se încheie cu o evaluare care e precedată de ora de recapitulare. – vezi ***Ghid metodologic. Limba şi
literatura română. Clasele I – a VIII-a, MEC, CNC, 2002 – Partea a II-a. Metodologia aplicării noului curriculum.
Proiectarea demersului didactic.
9
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(frişcă)

Lunguieţ, curat şi nou,
Din cuibar am luat un _ _.

(ou)

Casă nouă. Ce mai dar!
Pe pereţi am dat cu _ _ _ .

(var)

Floare e, nu-i de măceş,
Albă e şi-i de _ _ _ _ _.

(cireş)

Paşti Joiana cât şapte
Şi dă un hârdău cu _ _ _ _ _.

(lapte)

Multe-s albe, nu-i aşa?
Ia mai spune câteva!

De pe tort uşor se mişcă
Şi îmi place că e _ _ _ _ _ _ .

Cântec
de Marcela Peneş
Roşu este macul,
Coaptă este para,
Galben cozonacul,
Caldă este vara.
Tra, la, la, la, la, la, la,
Caldă este vara.

Mingea e rotundă,
Dacă e întreagă,
Roşie-i o fundă,
Noaptea este neagră.
Tra, la, la, la, la, la, la,
Noaptea este neagră.

Dulce e dulceaţa,
Bun e un părinte,
Cenuşie-i ceaţa,
Soarele-i fiebinte.
Tra, la, la, la, la, la, la,
Soarele-i fierbinte.

Rea e Baba-Cloanţa,
Cloanţa-Cotoroanţa,
Bună este zâna,
Ce ne-ntinde mâna.
Tra, la, la, la, la, la, la,
Bună este zâna.

Teme de reflecţie
1. Citiţi cele două poezii. Gândiţi-vă cum le-aţi putea folosi mai bine într-o oră de RL2 în clasa I?
Dar în clasa a II-a?
2. Identificaţi în Programa de limba şi literatura română pentru clasele I şi a II-a din şcolile şi
secţiile cu predarea în limba minorităţilor naţionale obiective de referinţă pe care le-aţi putea
urmări studiind în clasă aceste texte.
8. Formularea propoziţiilor pas cu pas
- Exerciţiul urmăreşte valorificarea metodei fonetice, analitico – sintetice, folosită mai ales în cazul
sunetelor şi literelor specifice limbii române, studiate în clasa a II-a.
- Învăţătorul poate formula următoarele sarcini, pentru a fi rezolvate în scris:
 scrie o literă pe care nu o întâlneşti în limba maternă,
 formează două-trei silabe în care să fie litera aleasă de tine,
 alcătuieşte un cuvânt în care să fie una din silabele scrise,
 alcătuieşte o propoziţie care să cuprindă cuvântul ales,
 alege o altă literă specifică limbii române, repetă paşii pe care i-ai respectat anterior.
Litera

Silabele

Cuvântul

Propoziţia

- Elevii vor citi exerciţiul rezolvat, pentru a se verifica şi corecta exprimarea orală a acestora,
rostirea corectă a sunetelor specifice limbii române.
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9. Continuă şirul!
- Exerciţiul urmăreşte corectitudinea exprimării scrise şi orale a elevilor, folosirea potrivită a
diftongilor.
- Învăţătorul poate formula următoarea sarcină:
 Scrie cuvinte care conţin grupul de sunete:
oa
ea
ia
ie
ua
uă
- Apoi se vor citi rezolvările elevilor, pentru a verifica şi corecta exprimarea orală a acestora,
rostirea corectă a diftongilor.

B. Clasele a III-a și a IV-a
• Începând cu clasa a III-a, trebuie să urmărim evitarea influenţelor negative – interferenţelor –, dar
şi valorificarea influenţelor pozitive, care apar datorită parcurgerii unor noţiuni gramaticale în limba
maternă, anterior parcurgerii lor în limba română. Aceasta presupune o foarte bună cunoaştere (de
către învăţător) a celor două limbi, dar şi a celor două programe şcolare (de limbă maternă şi de
limbă română).
• Lectura personalizată a programei ne ajută să selectăm cele mai potrivite conţinuturi ale învăţării
în vederea atingerii obiectivelor de referinţă10 şi alegerea activităţilor de învăţare adecvate nivelului
elevilor, particularităţilor clasei cu care lucrăm.
Din secretele meseriei
Pentru a cunoaşte nivelul elevilor, putem întocmi liste de verificare a dezvoltării deprinderilor
gramaticale. De exemplu, o listă de verificare a deprinderilor de ortografie şi de punctuaţie poate
cuprinde:
Elevul…
- recunoaşte, într-un text citit, punctul.
- recunoaşte, într-un text citit, semnul întrebării.
- recunoaşte, într-un text citit, semnul exclamării.
- recunoaşte, într-un text citit, linia de dialog.
- recunoaşte, într-un text citit, cratima.
- descoperă/ identifică greşelile de ortografie.
- la scris, foloseşte corect punctuaţia.
- respectă ortografia.
- foloseşte corect scrierea cu majuscule.

T

O

R

T = totdeauna
O = ocazional, câteodată
R = foarte rar

Vezi Programa de limba şi literatura română pentru clasele I - a IV-a din şcolile şi secţiile cu predarea în limba
minorităţilor naţionale, Bucureşti, 1999

10

Recuperarea rămânerii în urmă la limba română

63

• O atenţie deosebită trebuie să acordăm ortogramelor şi semnelor de punctuaţie, de aceea vă
propunem să formulaţi exerciţii de tipul:
 Construieşte propoziţii potrivite pentru ortogramele:
s-a
sa
s-au
sau
l-a
la
ne-am
neam
i-a
ia
 Alcătuieşte un text format din 5-7 enunţuri, în care să foloseşti punctul, virgula, semnul
întrebării, semnul exclamării, linia de dialog, liniuţa de unire/ despărţire.

4. Strategii de predare-învăţare-evaluare a
limbii române ca a doua limbă (RL2)/ „limbă
personală de adopţie”
„Înţelepciunea e a ta numai când o dai altora.”
Nicolae Iorga

a. Exerciţii și jocuri folosite în formarea deprinderilor de exprimare orală și scrisă
Scopul studierii limbii române în perioada şcolarităţii obligatorii este acela de a forma un tânăr cu
o cultură comunicaţională şi literară de bază, capabil să înţeleagă lumea, să comunice şi să interacţioneze
cu semenii, să-şi utilizeze în mod eficient şi creativ capacităţile proprii pentru rezolvarea unor probleme
concrete din viaţa cotidiană, să poată continua în orice fază a existenţei sale procesul de învăţare, să fie
sensibil la frumosul din natură şi la cel creat de om.11
În didactica actuală devine dominantă abordarea limbii ca instrument de comunicare, în primul
rând, şi abia apoi, ca obiect de studiu. Aceasta presupune o regândire a demersului didactic, accentul
punându-se, în cazul limbii române, pe adoptarea modelului comunicativ-funcţional, conform căruia
comunicarea este o componentă fundamentală, un domeniu complex care vizează procesele de receptare a
mesajului oral şi a celui scris, precum şi cele de exprimare orală şi scrisă.
Potrivit noii viziuni curriculare, se realizează trecerea de la o învăţare structurată într-o manieră
unilaterală – pe componenta cognitiv-informaţională – către o învăţare care să urmărească şi formarea de
atitudini, de convingeri, de conduite sociale. Noul curriculum pune accentul pe învăţarea procedurală, pe
structurarea unor strategii proprii de rezolvare de probleme, de explorare şi de investigare, caracteristice
activităţii comunicative. Elevii trebuie învăţaţi să comunice, să interacţioneze, să fie antrenaţi în actul
de comunicare, jocul de rol şi dramatizarea contribuind la dezvoltarea competenţelor comunicative ale
copiilor.

Apud. Programa şcolară de limba şi literatura română pentru clasele a V-a – a VIII-a, aprobată prin OM nr.
4237/23.08.1999
11
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Teme de discuţie
1. Urmăriţi cu atenţie desfăşurarea unei ore de limba română în clasa în care predaţi RL2.
2. Identificaţi disfuncţiile care apar în situaţiile de comunicare orală ivite pe parcursul orei.
3. a. Comparaţi lista întocmită de dumneavoastră cu lista următoare:
• unii elevi nu manifestă interes faţă de mesaj,
• unii elevi nu înţeleg mesajul,
• unii elevi întrerup repetat comunicarea,
• unii elevi nu pot participa la conversaţie, fiindcă întâmpină dificultăţi în exprimarea
logică, fluentă, corectă şi expresivă a gândurilor şi sentimentelor.
b. Stabiliţi asemănările şi deosebirile dintre cele două liste.
4. Discutaţi cu colegii, despre metodele şi procedeele pe care le folosiţi în clasă pentru a
îmbunătăţi exprimarea orală şi scrisă a elevilor. Identificaţi metodele care au o eficienţă
sporită.
1. Jocul de rol şi scrisoarea12
Jocul stimulează funcţiile intelectuale, modelează procesele afectiv-motivaţionale. Prin joc, elevul
transfigurează obiectele, fenomenele, relaţiile, îşi asumă roluri.
Funcţia de comunicare a limbajului este cultivată în mod deosebit, prin intermediul jocului, elevul
se simte responsabil de rezolvarea problemei impuse de joc. El nici nu se gândeşte să se eschiveze, să
caute o scăpare. Este un prilej optim de exersare a limbii, a vorbirii.
Jocul face ca elevul să înveţe cu plăcere, să devină interesat de activitatea ce se desfăşoară, îi face
pe cei timizi să devină mai volubili, mai activi, să capete mai multă încredere în capacităţile lor, mai multă
siguranţă în răspunsuri.
Elevii îşi asumă roluri, luate fie din viaţa cotidiană, fie din lumea poveştilor sau a basmelor.

Aplicaţie
Alegem o situaţie problemă din viaţa cotidiană (de exemplu, un elev a pierdut cartea
împrumutată de la bibliotecă şi trebuie să cumpere o altă carte).
• Cerem unui elev să relateze întâmplarea dată unui coleg de clasă.
• Apoi îi cerem aceluiaşi elev să relateze întâmplarea unuia din părinţi.
• Discutăm cu elevii diferitele formule de adresare folosite, diferenţele de limbaj ivite în
formularea aceluiaşi mesaj.
• Le cerem elevilor să redacteze două scrisori (una unui prieten, alta părinţilor), în care să
relateze întâmplarea petrecută, ţinând seama de persoana căreia îi este adresată scrisoarea.
2. Jurnaliştii povestesc13
Este o metodă care contribuie la dezvoltarea exprimării
orale, la implicarea întregii clase de elevi în activitate, la exersarea
memoriei. În desfăşurarea jocului parcurgem următoarele etape:
• Elevii sunt împărţiţi în jurnalişti şi spectatori.
• Conducătorul de joc povesteşte o întâmplare.
• Toţi jurnaliştii repovestesc întâmplarea, iar elevii spectatori
notează eventualele greşeli sau omisiuni.
• După povestirea ultimului jurnalist, elevii spectatori încearcă
să reconstituie împreună, istoria iniţială.

Temă de discuţie
Stabiliţi, folosind Ghidul
metodologic. Limba și
literatura română. Clasele I –
a VIII-a, MEC, CNC,
2002, criteriile de evaluare a
răspunsurilor orale ale elevilor
la o astfel de activitate.

după Alina Pamfil, Didactica limbii şi literaturii române (pentru învăţământul în limbile minorităţilor naţionale),
Gimnaziu, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2000, pag.170
13
idem, pag.168
12
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3. Istorie din prelungiri14
Este o metodă care contribuie la dezvoltarea exprimării
orale, la implicarea întregii clase de elevi în activitate, la exersarea Temă de discuţie
memoriei. În desfăşurarea jocului parcurgem următoarele etape:
Această metodă poate
• Elevii pot fi împărţiţi în jucători şi observatori sau, dacă sunt anticipa alcătuirea
puţini elevi, toţi sunt jucători.
compunerilor cu început dat.
• Jucătorii sunt aşezaţi în cerc, observatorii stau în afara
Evidenţiaţi trei avantaje ale
cercului.
• Conducătorul de joc transmite textul de pornire primului folosirii acestei metode.
jucător.
• Fiecare jucător reia textul şi adaugă câte o frază.
• Jocul continuă până se închide cercul.
• După povestirea ultimului jucător, elevii observatori reiau povestirea, găsesc o încheiere, dacă
nu a fost terminată sau pot comenta felul în care s-a „născut” povestirea prin colaborarea fiecărui
jucător.
4. Jurnalistul cameleon15
Este o metodă care contribuie la dezvoltarea exprimării orale
în registre emoţionale diferite, la implicarea elevilor în activitate,
la dezvoltarea imaginaţiei. În desfăşurarea jocului parcurgem
următoarele etape:
• Elevii sunt împărţiţi în jurnalişti şi spectatori.
• Profesorul îi cere unui jurnalist să citească (în
clasele mai mici) să relateze (în clasele mai mari)
o întâmplare.
• Jurnalistul trebuie să realizeze prezentarea în moduri diferite:
pe un ton neutru, pe un ton glumeţ, pe un ton ironic etc.
• Spectatorii pot să îşi creeze propria interpretare sau pot
creiona alte situaţii.

Aplicaţie
Selectaţi texte care pot fi citite
în diverse registre emoţionale.
Cereţi elevilor să găsească
melodia, culoarea ce s-ar
potrivi diferitelor prezentări
făcute de colegi (ironic,
glumeţ, vesel).

b. Metode ale gândirii critice folosite în explorarea textului literar
Vă propunem un text narativ accesibil elevilor de clasele a V-a şi a VI-a cu ajutorul căruia să vă
prezentăm câteva metode care implică participarea activă a elevilor şi trezeşte interesul acestora pentru
învăţarea limbii române.
Năluca
de Cezar Petrescu
Când pădurarul a adus-o din codru, era un pui mic şi fricos. Cu ochii mari şi umezi, se uita
rugându-se la toţi, gata să fugă.
Dar acum vremea se îmblânzi. Înţelese că nimeni nu-i voia răul. Începea să vină singură la doniţa
cu lapte. Ziua stătea ascunsă în tufişurile de zmeură din livadă. Seara răspundea la chemarea noastră,
când îi întindeam câte o bucată de zahăr.
Fiindcă fugea atât de sprinten, tata a botezat-o „Năluca”. Iar Năluca i-a rămas numele.
Toate vietăţile din ogradă: câinii, păsările şi pisicile erau acum dispreţuite de noi. N-aveam altă
grijă decât de Năluca. „Ce face Năluca?”, „Unde s-a ascuns Năluca?” „I-a dat cineva lapte astăzi?”
Aşa a crescut în mijlocul nostru.
Tata spunea chiar că s-a îmblânzit prea repede. Parcă îi părea rău că o vede amestecându-se
laolaltă cu toate animalele domestice, că a uitat atât de repede libertatea pădurii.
E adevărat că uneori se oprea sub umbra nucilor din livadă, cu urechile ciulite şi nările umflate în
vânt. Mirosea adierile aduse din poienile codrului. Atunci ochii ei erau mai umezi şi păşea mai încet, cu
botul la pământ. Năluca era tristă. Nu mai răspundea la chemările noastre. Nici nu voia să se atingă de
14
15

idem, pag.168
idem, pag.169
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bucata de zahăr pe care i-o întindeam în palmă. Într-o seară, când cineva a uitat poarta deschisă, Năluca
a fugit. A doua zi, culcuşul era gol.
În zadar am căutat-o toţi prin grădină. În zadar am nădăjduit că poate se întoarce la doniţa cu
lapte. Năluca plecase pentru totdeauna. Livada a rămas tăcută. Nu mai răsuna de fuga noastră, când ne
jucam de-a ascunsul cu puiul de căprioară.
Ne-am întors iarăşi la jocul cu pisicile şi cu câinii. Iar vietăţile domestice parcă spuneau:
„Vedeţi? Tot la noi aţi revenit. Numai noi suntem credincioase casei. Oricât ne alungaţi şi ne
chinuiţi, noi rămânem aici, unde ne-am născut şi unde vom muri”.
Cu încetul, Năluca a fost uitată.
Aseară, mă întorceam cu tata de la Prisaca Mărgineanului, prin pădure.
Ziua cernuse o ploaie măruntă. În frunze, picăturile atârnau ca strălucitori cercei de cleştar. În
razele soarelui jucau ţânţarii de aur. În afară de sunetul lor subţire de aripi, nu se auzea nici un zgomot.
În toată pădurea domnea o tăcere mare şi rece, ca într-o biserică.
Deodată, în calea noastră, pe cărare, a apărut o căprioară. Am tresărit şi noi. A tresărit şi ea. Era
o arătare atât de neaşteptată!
Tata a şoptit:
– E Năluca!
Era, într-adevăr, Năluca. Fără să-mi dau seama am întins pumnul strâns, aşa cum o ademeneam
altădată cu bucata de zahăr ascunsă. Căprioara şovăi o clipă. Se apropie cu sfială. Aproape să-i netezesc
botul umed. Să prind gâtul cenuşiu. Să-i mângâi capul mic pe care şi-l supunea dezmierdărilor odinioară.
Câţiva paşi încă. Doi. Unul…
Şi deodată Năluca nu se mai uită în ochii mei. Privi îndărăt, în codru. Se răsuci scurt pe picioarele
subţiri, şi zvâcni în goană, spre adâncul codrului. Înaintea noastră nu mai rămâneau decât crengile
tremurând. Stropii de frunze, scuturându-se ca lacrimile.
Mâna întinsă după umbra ei a căzut neputincioasă.
Poteca pădurii ni s-a părut deodată atât de tristă!… iar înserarea parcă s-a posomorât.
1. Brainstormingul – „furtuna în creier”, asaltul de idei
Este o metodă care:
• solicită participarea activă a elevilor,
• este generatoare de idei,
• stimulează creativitatea, imaginaţia elevilor,
• contribuie la dezvoltarea relaţiilor interpersonale,
• creează o atitudine deschisă colaborării în cadrul grupului/ clasei,
• încurajează emiterea unor idei cât mai variate,
• transformă elevii în co-participanţi la actul învăţării.
Etapele activităţii:
1. profesorul alege o temă,
2. profesorul emite sarcina de lucru – adresată clasei/ grupelor/ perechilor,
3. se cere exprimarea cât mai rapidă a tuturor ideilor legate de sarcina dată – se poate acorda un
timp de gândire, dar nu mai mult de 5 minute,
4. profesorul notează toate ideile pe tablă, fără a critica,
5. profesorul încurajează elevii, motivându-i pentru activitate.
Sarcini de lucru pentru aplicarea la clasă
a. Căutaţi în dicţionar cuvântul „năluca”, notaţi semnificaţiile cuvântului. Gândiţi-vă: oare
cine poate fi „năluca”?
b. La ce vă gândiţi când auziţi cuvântul „nălucă”?
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Teme de reflecţie
a. Gândiţi-vă în ce momente ale lecţiei puteţi aplica brainstormingul.
b. Stabiliţi o listă de posibile întrebări pe care le puteţi adresa elevilor, folosind metoda
brainstormingului.
c. Evidenţiaţi cât mai multe aspecte ale activităţii profesorului şi elevilor în timpul desfăşurării
acestei metode, completând tabelul următor:
Profesorul

Elevul

- încurajează discuţia

- îşi exprimă liber ideile

- acceptă ideile, fără a critica

- învaţă într-un mod plăcut

2. Termeni cheie
Este o metodă care:
• încurajează emiterea unor idei cât mai variate,
Temă de reflecţie
• contribuie la dezvoltarea imaginaţiei creatoare,
Comparaţi cele două metode
• transformă elevii în co-participanţi la actul învăţării.
– brainstormingul și termenii
Etapele activităţii:
1. profesorul alege 4-5 termeni cheie din textul care cheie –, evidenţiind punctele
urmează să fie studiat,
tari și slabe ale fiecăreia.
2. emite sarcina de lucru, o adresează frontal,
3. elevii trebuie să alcătuiască, individual, câte o povestire în care să folosească termenii aleşi
de profesor,
4. profesorul încurajează elevii în alcătuirea unor texte cât mai originale.
Sarcini de lucru pentru aplicarea la clasă
Alcătuiţi o scurtă povestire (din 5-7 enunţuri) în care să folosiţi termenii năluca, codru,
a îmblânzi, zahăr, livadă.

3. Scriere liberă
Este o metodă care:
• încurajează emiterea unor idei cât mai variate,
• contribuie la dezvoltarea imaginaţiei creatoare,
• reactualizează cunoştinţe anterioare ale elevilor,
• contribuie la formarea priceperilor şi deprinderilor de a redacta anumite texte.
Etapele activităţii:
1. profesorul emite sarcina de lucru - adresată frontal,
2. elevii trebuie să realizeze, într-un timp dat, sarcina de lucru,
3. profesorul încurajează elevii în alcătuirea unor texte cât mai originale.
Sarcini de lucru pentru aplicarea la clasă
După citirea textului Năluca de Cezar Petrescu, le putem da elevilor următoarele sarcini:
a. Notează, în cinci minute, tot ce ştii despre căprioară (animal sălbatic).
b. Găseşte un alt final textului citit.
c. Imaginează-ţi că eşti scriitor. Continuă textul Năluca de la propoziţia „Cu încetul, Năluca
a fost uitată.”
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Temă de reflecţie
Descoperiţi:
1. trei motive pentru care aţi folosi această metodă în clasa în care predaţi RL2,
2. două deprinderi pe care şi le poate forma elevul,
3. un mod nou de a lucra cu elevii, stârnindu-le interesul.
4. Ştiu – Vreau să ştiu – Am învăţat
Este o metodă care:
• fixează cunoştinţele elevilor despre o temă dată, oferind deschideri spre noi informaţii,
• contribuie la realizarea unor corelaţii între cunoştinţele, priceperile şi deprinderile dobândite
anterior şi cele noi,
• transformă elevii în co-participanţi la actul învăţării.
Etapele activităţii:
1. profesorul împarte clasa în grupe/ perechi, cerându-le elevilor să întocmească o listă cu tot ceea
ce ştiu despre tema dată,
2. în timp ce elevii lucrează, profesorul realizează pe tablă următorul tabel:
Ştiu

Vreau să ştiu

Am învăţat

3. se notează în prima rubrică informaţiile pe care se consideră cunoscute grupele/ perechile,
4. elevii vor identifica apoi, întrebările pe care le au în legătură cu tema abordată, întrebări ce vor fi
trecute în coloana a doua a tabelului, aici profesorul poate interveni, dirijând activitatea elevilor,
5. se citeşte textul (în clasele mai mici, profesorul citeşte textul, elevii urmăresc în cărţi; în clasele
mai mari, elevii citesc individual textul),
6. se trec în coloana a treia („Am învăţat”) răspunsurile găsite în text la întrebările formulate
anterior („Vreau să ştiu”),
7. sunt comparate cunoştinţele anterioare cu întrebările şi răspunsurile primite.
Sarcini de lucru pentru aplicarea la clasă
a. Întocmiţi o listă cu tot ce ştiţi despre cuvinte şi înţelesul lor. (Răspunsurile elevilor se
trec în prima coloană – Ştiu)
b. Elaboraţi o listă de întrebări despre înţelesul cuvintelor. (Întrebările elevilor se trec în
coloana a doua – Vreau să ştiu)
c. Citiţi textul Năluca de Cezar Petrescu. Descoperiţi cuvinte care au mai multe înţelesuri.
Elevii pot descoperi exemple de tipul: „vremea se îmblânzi”, căprioara „s-a îmblânzit prea
repede”; astfel de exemple ne pot ajuta să vorbim despre sensul propriu şi sensul figurat
al cuvintelor.

5. Ghidul de studiu
Temă de reflecţie
Este o metodă care:
• încurajează lucrul în echipă, dar şi iniţiativa,
Găsiţi alte două teme care pot
• oferă posibilitatea de a selecta informaţiile dintr-un text dat,
fi abordate folosind această
• ajută elevii să urmărească anumite modele de gândire,
metodă, având ca text suport
• ghidează lectura elevilor cu ajutorul unor întrebări,
Năluca de Cezar Petrescu.
• contribuie la formarea părerii personale despre o temă dată.
Etapele activităţii:
1. profesorul formulează câteva întrebări care servesc drept ghid de studiu în abordarea textului,
2. întrebările oferite elevilor de către profesor sunt astfel formulate încât răspunsul la ele să nu fie
oferit „de-a gata” de text, ci să fie descoperit sau construit de către elev prin studierea atentă a
textului şi prin activităţi de gândire/ reflecţie individuală şi în grup,16
16

Panţuru, Stan – Instruirea în spiritul strategiei dezvoltării gândirii critice, Editura Psihomedia, Sibiu, 2003,
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3. întrebările pot constitui puncte de plecare pentru discuţii sau pentru realizarea unor răspunsuri
scrise, comentarii etc.

Recomandări pentru aplicarea la clasă
În cazul abordării textului Năluca de Cezar Petrescu, putem să formulăm întrebări pentru:
2. a reconstitui subiectul,
3. a stabili momentele subiectului,
4. a descoperi diferite informaţii furnizate de text despre: soarta unui pui de căprioară,
transformările din natură, trecerea timpului, emoţia reîntâlnirii etc.
Temă de reflecţie
Folosind această metodă le oferim elevilor diferite modalităţi de interpretare a textului,
de abordare a operelor literare. Consideraţi că dirijarea lecturii elevilor prin întrebările
profesorului poate îngrădi creativitatea acestora, poate diminua contribuţia personală în
interpretarea textului? Argumentaţi răspunsul.
6. Jurnalul dublu
Este o metodă care:
• ajută elevul să stabilească legături între textul citit şi experienţa personală,
• contribuie la stabilirea analogiilor, la compararea, evaluare unor fapte, gesturi, întâmplări,
• demonstrează posibilitatea interpretării diferite a aceluiaşi text..
Etapele activităţii:
1. profesorul le cere elevilor să citească un text dat, să selecteze fragmentele care i-au impresionat,
motivându-şi alegerea,
2. elevii citesc textul şi completează următorul tabel:
Fragment/ paragraf semnificativ
Comentarii/ interpretări
3. profesorul poate împărţi clasa în grupe, urmând să se discute în interiorul fiecărui grup ce
fragmente s-au selectat şi ce interpretări s-au făcut, apoi se pot prezenta observaţiile în faţa
clasei, rolul profesorului fiind acela de a facilita şi modera discuţiile.
Sarcini de lucru pentru aplicarea la clasă
Citiţi textul Năluca de Cezar Petrescu. Selectaţi trei fragmente care v-au impresionat,
realizând un jurnal dublu. În prima coloană treceţi fragmentul ales, iar în coloana a doua
motivaţi-vă alegerea, arătând de ce v-a impresionat, la ce v-aţi gândit când l-aţi citit
prima dată (ce amintire personală v-a trezit?), de ce v-a surprins. Puteţi să fiţi de acord
sau nu cu cele prezentate de autor. Motivaţi-vă atitudinea.

Temă de reflecţie
Jurnalul dublu este recomandabil mai ales în clasele a VII-a – a VIII-a, când elevii au un
vocabular bogat, îşi pot exprima părerea, pot lua atitudine faţă de cele relatate.
Găsiţi alte texte pe care aţi putea aplica această metodă.
7. Reţeaua personajului
Este o metodă prin care putem realiza caracterizarea unui personaj.
Etapele activităţii:
1. după citirea textului, se notează într-un cerc numele personajului,
pag. 104
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2. elevii scriu în cercuri satelit cuvinte care caracterizează acest personaj (în clasele mai mici,
învăţătorul/ profesorul poate transcrie în cercurile satelit însuşirile personajului, în clasele mai
mari, le oferim elevilor un singur exemplu),
3. elevii notează în jurul cercurilor acţiuni, atitudini, extrase din text, care evidenţiază însuşirile
alese, completând reţeaua,
4. reţeaua personajului este prezentată în faţa clasei şi discutată. Se pot alcătui postere, expuse apoi
în clasă.
Sarcini de lucru pentru aplicarea la clasă
Alcătuiţi reţeaua personajului din textul literar Năluca de Cezar Petrescu.

Temă de reflecţie
Arătaţi avantajele folosirii acestei metode în clasele în care se studiază limba română
ca a doua limbă.
8. Eseul de 5-10 minute
Este o metodă care:
• contribuie la formarea părerii personale,
• ajută elevul să stabilească legături între textul citit şi experienţa personală,
• contribuie la dezvoltarea imaginaţiei creatoare,
• demonstrează posibilitatea interpretării diferite a aceluiaşi text.
Etapele activităţii:
1. profesorul le cere elevilor să realizeze un eseu (sau „încercare“) alcătuit de 6-8 enunţuri, dându-le
sarcini în legătură cu textul studiat,
2. elevii scriu eseul în 5-10 minute,
3. eseurile sunt citite şi discutate în clasă.
Sarcini de lucru pentru aplicarea la clasă
După citirea textului Năluca de Cezar Petrescu, profesorul le poate cere elevilor să scrie
unul din următoarele eseuri:

1. Scrie un eseu prin care să-ţi convingi prietenul să citească textul Năluca de Cezar Petrescu.
2. Imaginează-ţi că eşti copilul din text. Gândeşte-te la cele întâmplate şi alcătuieşte un eseu
despre ce ai simţit când ai revăzut-o pe Năluca.
3. Alcătuieşte un eseu în care să descrii o întâmplare asemănătoare la care ai fost martor sau
participant.
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Temă de reflecţie
Eseul de 5-10 minute este o fază pregătitoare a viitoarelor eseuri structurate, pe care elevii
trebuie să le realizeze în clasele mai mari. Găsiţi alte modalităţi prin care vă ajutaţi elevii,
pregătindu-i în vederea susţinerii examenelor naţionale.
9. Fişa de ieşire
Este o metodă de evaluare a activităţii desfăşurate în clasă sau a lecturii elevilor, contribuie la formarea şi
exprimarea părerii personale, îi oferă profesorului un feedback despre activitatea desfăşurată în clasă.
Etapele activităţii:
1. la sfârşitul lecţiei, elevii trebuie să răspundă la întrebările formulate de profesor, nu este necesar
să-şi scrie numele pe foi,
2. răspunsurile elevilor pot fi discutate în ora următoare.
Sarcini de lucru pentru aplicarea la clasă
Răspundeţi la următoarele întrebări:

• Care parte a activităţii ţi s-a părut mai interesantă?
• Ce nu ai înţeles din lecţia de azi?
• Despre ce ai dori să discutăm ora viitoare?
Teme de discuţie
Vă rugăm să răspundeţi la următoarele întrebări:
• Care metodă vi s-a părut cea mai interesantă?
• Consideraţi că îmbinarea metodelor tradiţionale cu cele moderne poate contribui la
îmbunătăţirea calităţii procesului didactic? Argumentaţi răspunsul.
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