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Introducere   

 Municipalitatea Ringsaker din Norvegia a inițiat un amplu program de 

îmbunătăţire a rezultatelor şcolare ale elevilor. A acţionat în două 

direcţii: în formarea profesorilor şi în aplicarea experienţei şcolillor cu 

rezultate bune.  

Programul de dezvoltare a competențelor profesorilor s-a realizat în 

strânsă legătură cu evidențierea progresului elevilor. Pentru aceasta, 

au fost aplicate la toate nivelele teste de măsurare standardizate cu 

scopul de a oferi şcolilor posibilitatea de a monitoriza progresul elevilor 

raportat la nivelul standard şi la media națională. 

Totodată, referitor la competențele de lectură, Noua Zeelandă şi 

Australia au avut rezultate bune câțiva ani la rând în studiile 

internaționale. Aceste țări au dezvoltat un program sistematic de 

îmbunătăţire a competenţelor de lectură ale elevilor, program care a 

inspirat multe state, printre care şi Norvegia.  

Şcoala Morkved a aplicat modelul  din Noua Zeelandă şi Australia 

începând cu anul 2009. Progresul obţinut a fost atât de vizibil, încât 

proiectul a generat un mare interes in rândul politicienilor, directorilor şi 

profesorilor.  

Ca urmare, el a fost gradual extins începând cu anul 2010 la toate 

şcolile primare din județ. 
, 

  



EDUCAŢIA   SISTEMATICĂ  PRIVIND 

CITIT –SCRISUL 

 Este inspirată din cercetările şi educaţia din Noua Zeelandă si 

Australia şi constă din patru elemente: 
 

1.Lecţii structurate pe centre/sectoare de  învăţare; 

2.Participarea părinţilor; 

3.Lectura de recuperare; 

4.Formarea profesorilor/profesională; 
 

 Toate aceste patru elemente sunt de la fel de importante  în 

progresul elevului.  

 Programul poate fi asemănat cu un puzzle,a cărui piese sunt la 

fel de importante pentru completarea intregului joc. 

 



Lecţiile structurate pe centre/sectoare 

 

 Se bazează pe principiile educaţiei diferenţiate şi pe 

oportunităţile elevilor de a învăţa si de a progresa. Această 

teorie aparţine lui Vîgotski. 

 Organizare  şi conţinut 

 Programul se aplică cel puţin două ore pe săptamậnă. 

Elevii sunt organizaţi pe grupe omogene în funcţie de nivel 

şi abilităţi. Grupurile nu sunt fixe, elevii se pot muta de la o 

grupă la alta. Monitorizarea permanentă este recomandată 

pentru a decide adevăratul nivel pentru fiecare elev. În plus 

se pot folosi şi teste de tip naţional ca IL-

basis,Carlsten,Ringeriksmaterellet sau SOL. 

 Lecţia începe cu o sesiune comună. Se prezintă şi se 

discută obiectivele lecţiei, materialul didactic şi organizarea 

lecţiei.  



 Desfăşurarea lecţiei- lucrul efectiv în centrele de lucru. 

Centrele de lucru sunt bine structurate şi au propriile 

instrucţiuni cu excepţia citului/scrisului dirijat, cậnd intervine 

profesorul. Elevii au la dispoziţie 12 minute pentru fiecare 

sarcină în clasa I.Timpul creşte progresiv pentru fiecare clasă. 

La un semnal dat de profesor, elevii se mută la un alt 

centru/sector de lucru. 

 Lecţia se termină iar cu o sesiune comună în care se face 

analiza a ceea ce s-a învăţat comparat cu ceea ce s-a propus 

la începutul lecţiei, adică cu obiectivul urmărit.   

 Elevii trebuie să ştie exact ce să facă, unde să găsească 

echipamentele necesare şi cum lucrează sistemele de 

schimbare a activităţii şi aşa mai departe. Este crucial pentru 

beneficiul educaţiei ca profesorul şi elevii sa nu fie deranjaţi  în 

centrul de lucru. Acest lucru poate funcţiona doar dacă elevii 

lucrează independent şi ţintesc spre celelalte centre de 

învăţare. 



                                                      Lectura  dirijată 

 

  

     

  

    În lectura dirijată, profesorul lucrează cu grupuri de 

elevi  care se află, aproximativ, la acelaşi nivel de dezvoltare a 

competenţei de lectură. Grupurile sunt flexibile, elevii pot să 

schimbe grupurile în funcţie de viteza cu care îşi dezvoltă 

capacitatea de lectură. Profesorii aleg cărţile în funcţie de nivelul la 

care se află copiii, deci  elevii le pot citi singuri , eventual cu ajutor. 

Ca o regulă generală, elevii ar trebui să stăpânească 90% din text. 

Toţi copiii din grup ar trebui să aibă propriul exemplar de carte. 

Profesorul trebuie să precizeze scopul textului elevilor şi să îl lege 

de experiența şi interesele lor.  Scopul ar putea fi: 

să folosească imaginile pentru a susține sau extinde înțelegerea 

textului; 

să vadă cum evoluează personajele în lectură; 

să prezică sfârşitul lecturii; 

Să citească cu intonatie; 

Să explice punctuația; 

Să introducă un tip nou de text; 

Să interpreteze acțiunile sau dialogurile. 

   



 În planificarea lecturii dirijate profesorul trebuie să aibă în vedere: 

• cum va fi prezentat textul; 

• ce probleme poate să ridice textul şi cum pot fi acestea rezolvate; 

• cum să creeze discuții care să conducă elevii mai departe; 

• ce activități pot fi susținute în urma textului. 

•  Prezentarea textului trebuie să fie scurtă şi să stârnească 

curiozitatea copiilor. Profesorul poate să discute şi să explice 

diferitele probleme la care elevii ar putea avea nevoie de ajutor, de 

exemplu nume de persoane, termeni tehnici, etc. 

• Apoi elevii citesc textul individual, fie în întregime, fie pe fragmente, 

iar profesorul îi întreabă ce părere au despre ce au citit. Pe măsură 

ce elevii citesc mai fluent pot fi încurajați să citească în gând. 

Profesorul observă modul de a citi a elevilor şi intervine doar dacă 

este necesar. Profesorul ar trebui să aibă pregatite exerciții pentru 

acei elevi care termină repede (dacă diferența este substanțială în 

cadrul grupului) astfel încât aceştia să nu fie nevoiți sa stea şi să îi 

aştepte pe ceilalți. 

 



        

      

   Principala provocare pentru profesor este de a crea o discuție pe baza 

textului care să fie plină de învățăminte şi să stimuleze elevii. În acest 

moment profesorul poate îmbunătăți capacitatea elevilor de a înțelege 

ce au citit. Durata acestei discuții depinde de scopul lecției, de interesul 

elevilor şi de text. Rolul profesorului în această discuție este să: 

•promoveze plăcerea de a citi; 

•mențină concentrarea prin întrebări, să ghideze sau să formeze 

comportamentul unui bun cititor; 

•încurajeze elevii să-şi împărtăşească impresiile ; 

•ajute elevii să găsească caracteristicile şi provocările textului; 

•încurajeze elevii să-şi împărtăşească metoda de lucru în înțelegerea 

textului şi a cuvintelor necunoscute; 

•verifice înțelegerea textului de câtre copii şi, dacă este necesar, să le 

ceară să explice  situații/argumente; 

•ofere feed-back-ul necesar elevilor. 

 Înainte ca profesorul să încheie lecţia, el împreună cu elevii 

discută dacă au reuşit să atingă obiectivul stabilit. Profesorul se asigură 

că elevii ştiu ce au de facut pentru următoarea lecţie. 



                                             Centrul ABC 

 

        În centrul ABC, elevilor li se vor da diferite sarcini pentru a-i 

ajuta să scrie literele. Sarcinile trebuie să fie variate si adaptate la 

progresul elevilor. Este  o provocare pentru profesor să găsească 

sarcini potrivite, de aceea  un set de sarcini pentru fiecare literă din 

alfabet  a fost pregătit şi dat fiecărei şcoli. Folosindu-se de acestea 

profesorul poate întocmi pliante potrivite nevoilor fiecărui elev.  

 

Staţia digitală  

        Clasa/spatiul de învăţare trebuie să conțină  dotare digitală. 

Aici ar trebui să existe calculatoare cu căşti. Calculatoarele trebuie 

echipate cu programe specifice potrivite obiectivelor de învăţare. 

Programul poate fi cumpărat sau folosit online.Cậteva exemple sunt 

Safari,Salaby şi Lexia. Este de asemenea potrivit să folosim 

Microsoft Word pentru a scrie cuvinte, propoziţii şi scurte poveşti. 

Elevii trebuie să ştie să folosească calculatorul şi programul pentru a 

putea lucra la acest sector.  
 

            

 



           Scrierea dirijată 

  Predarea scrisului trebuie să fie paralelă cu citirea şi începe din prima zi de 

şcoală. La începutul anului şcolar, ne concentrăm pe urmatoarele domenii: 

•stăpậnirea stiloului; 

•scrierea propriului  nume; 

•desenarea unei imagini; 

•relatarea unei poveşti după imagini; 

•scrierea unui titlu; 

•scrierea corectă a unor cuvinte; 

•scrierea unor litere din alfabet; 

•spaţierea  între cuvinte; 

•folosirea  majusculelor şi a semnelor de punctuaţie; 

•atitudinea  pozitivă faţă de scris/ cunoaşterea direcţiei de scriere. 

 În dirijarea scrisului, profesorul lucrează cu un grup de copii de aproximativ acelaşi 

nivel. Elevii fac texte individual, dar urmăresc acelaşi obiectiv oferit de profesor. 

Profesorul se poate concentra pe: 

•o anume abilitate,de exemplu cum pot folosi elevii semnele de punctuaţie   într-un 

dialog; 

• o strategie speciala,de exemplu cum îşi pot folosi imaginaţia să creeze un text; 

•să ajute elevii să-şi dezvolte popriul stil de scris; 

•să dezvolte vocabularul elevilor; 

•să dezvolte abilitatea elevilor de a alege cuvinte; 



. 

 

 

 

 

                       

 

 Clasa/interiorul ariei de învăţare 
 

     Se aplică următoarele principii pentru clasă / interiorul zonelor de 

învăţare: 

•ar trebui să fie amenajată în aşa fel încât elevii să fie organizaţi în grupuri; 

•centrele de lucru trebuie marcate cu postere; 

•obiectivul de învăţare al lecţiei ar trebui să fie clar vizibil pentru elevi; 

•o zonă de adunare pentru întreaga clasă ar trebui să fie aproape de locul 

profesorului; 

•locul profesorului include o tablă, un scaun şi spaţiu pentru întregul grup în 

faţa podelei; 

•o zonă de citire şi scriere cu materiale de învăţare relevante pe perete, o 

selecţie de diferite jocuri de literatură, de scriere şi citire pe niveluri 

diferenţiate;  

•o zonă digitală, cu un număr de computere cu software-uri  adecvate; 

•o zonă de creaţie cu diverse materiale pentru procesele de creaţie; 

 

                       Este de asemenea posibil să se facă alte domenii: 

•o zonă pentru expunerea lucrărilor copiilor; 

•o zonă a limbii engleze cu materiale relevante de învăţare pe perete şi 

selecţie de materiale didactice pentru  literatură şi altele. 
 



. 

 

 

 

 

                        

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biblioteca şcolară  
 

                      Biblioteca şcolară este un element important în 

program. Şcolile ar trebui să lucreze pentru a diferenţia cărţile din 

biblioteca şcolară pe niveluri, pentru a permite elevilor să găsească 

cărţi pe diverse teme conform nivelului lor. Este important să ai un 

bibliotecar dedicat  care să poată să-i îndrume pe copii pentru a găsi 

cărţi la un nivel corespunzător, care poate spori bucuria de a lectura. 

Bibliotecarul este de asemenea un partener central pentru profesori 

atunci când vine vorba de organizarea unei selecţii variate de cărţi în 

domeniul învăţării / sala de clasă. 



           Participarea părinţilor 
 

 Cercetările arată că părinţii sunt extrem de importanţi pentru 

învăţarea şi progresul copiilor lor. Anumite cercetări pretind atribuirea a 25% 

din progresul în învăţare al copiilor efortului părinţilor. Acesta include atât 

atitudinea faţă de şcoală  cât şi suportul acordat de părinţi în procesul de 

învăţare al elevilor, printre altele, în scriere şi citire. 

 Părinţii trebuie să fie bine informaţi cu privire la program. În plus, ei 

trebuie să fie instruiţi cu privire la modalităţile de sprijinire a copiilor lor în 

activităţile de scriere şi citire. Aceasta se face după cum urmează: 

•programul este prezentat pe scurt la înţâlnirea cu părinţii în primăvara de  

dinaintea începerii şcolii (pentru elevii de clasa întâi); 

•în toamnă, părinţii, în cadrul programului de instruire, sunt puşi să se 

confrunte ei înşişi cu lucrul în diferite sectoare, centre de învăţare; 

• rolul  părinţilor, responsabilitatea  şi  importanţa  lor în procesul  de 

învăţare sunt  definite prin utilizarea  conştienta a unui dosar  de lectură. 

Dosarul va conţine o carte de lectură,un ghid de lectură şi un jurnal; 

•părinţii trebuie să fie informaţi cu regularitate de munca şi progresul elevilor. 



                           Lectura de recuperare 
 

 Lectura de recuperare este pentru elevii de clasa a II-a care nu 

s-au descurcat cu scrierea şi cititul la nivel normal. Acest proces se 

desfăşoară  pe o perioadă de 18-20 de săptămậni (de cậteva ori pe 

săptămậnă). La fiecare lecţie, elevul lucrează cu un profesor într-o clasă 

separată timp de 20-30 minute. 

  

 Lecţia are o structură fixă: 

•Lectura  uneia sau a mai multor cărti cunoscute, din care cel puţin una să fi 

fost dată ca temă pentru acasă în ziua precedentă. Scopul lecturii  unui text 

cunoscut este de a dezvolta citirea fluentă şi intonaţia, si de a deveni 

capabili să folosească strategii de lectură independentă; Elevul are un 

jurnal semnat de părinţi prin care aceştia sunt implicaţi în monitorizarea 

activităţii de citire acasă.  

1. Textul cunoscut este recitit, şi dacă e necesar profesorul îşi testeaza 

elevul cu scopul de a-l evalua; 

2. Sortarea cuvintelor şi literelor. Pentru această activitate se utilizează  

o tablă magnetică pe care elevul o foloseşte pentru a lucra cu literele, cu 

forma literelor; 

•De asemenea, se foloseşte tabla magnetică  pentru lucrul cu silabe şi 

pentru a face conexiuni între sunet si cuvậnt; 



3. Scrierea -este etapa în care profesorul şi elevul formează o propoziţie. 

Propoziţia este alcătuită cu ajutorul unei imagini sau al  unui text citit; 

•În acelaşi timp în care elevul scrie proziţia în caiet, el lucrează cu sunete, 

silabe, cuvinte des folosite si uşor de pronunţat.  

•Profesorul scrie propoziţia pe o foaie de hậrtie; 

•Propoziţia este tăiată pe cuvinte, elevul recompune propoziţia şi o citeşte 

cu voce tare profesorului.  

•Propoziţia este pusă într-un plic, se scrie  pe plic şi este trimisă acasă. 

Elevul va primi ca tema pentru acasă să formeze  din nou propoziţia şi să o 

citească; 

4. Profesorul prezintă un text nou iar elevul îl citeşte supravegheat de 

profesor. Lectura  textului nou este dată şi ca temă, elevul va trebui să îl 

citească şi acasă cu părinţii. 

 

       Se pune accent  pe ritm, intonaţie şi  pe capacitatea de a citi textul 

fluent. Profesorii implicaţi în lectura de recuperare desfăşoară această 

activitate împreună cu departamentul pedagogic şi psihologic. 

 

       Informarea părinţilor se face înainte, în timpul şi după lectura de 

recuperare. Se pregătesc o broşură şi un contract pentru a fi înmậnate 

părinţilor. Contractul trebuie semnat şi ataşat la portofoliul elevului.  



        Dezvoltarea expertizei profesorilor 
  

                    Expertiza profesorilor este crucială pentru profitul  educaţional.  

Formarea continuă a profesorilor se realizează  prin  vizite de studiu, studiu 

individual, cursuri de formare, reţele de formare inter- şi intra-şcoli. 

Şcolile sunt grupate după anul în care au început implementarea programului. 

Profesorii din grupul de şcoli se întâlnesc aproximativ de trei ori în şase luni, în 

primii doi ani. Activităţile din program sunt  mixte: se susţin lecţii demonstrative şi 

discuţii/ împărtăşirea experienţelor dintre şcoli. În anul al treilea sunt prevăzute 

mai puţine întâlniri. Pe lângă întâlnirile din reţea, şcolile sunt încurajate să se 

viziteze între ele şi să-şi împărtăşească ideile şi planurile de predare pe o 

platformă comună, Fronter. 

                   Totodată, o parte importantă a dezvoltării competenţelor fiecărui 

profesor o reprezintă sistemele dezvoltate în interiorul fiecărei şcoli. Toate  

şcolile au primit filme video din Noua Zeelandă cu activităţi practice de 

îmbunătăţire a competenţei de citit-scris. Şcolile trebuie să-şi facă propriile lor 

sisteme de perfecţionare, pentru a se asigura că aceste competenţe vor fi 

răspândite de la participanţii din reţea la întreaga organizaţie.  
  


