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INTRODUCERE  
 

Necesitatea de a le oferi elevilor achizi iile cerute de o societate a cunoa terii, într-o 
continu  schimbare, solicit  restructurarea curriculumului, modernizarea materialelor 
destinate înv rii, a form rii profesorilor i a sistemului de evaluare.  

Rezultatele elevilor români la studiile interna ionale de evaluare comparativ  relev  
caren e în toate aceste privin e. România a ocupat: locul 22 (din 36) la PIRLS 2001, locul 36 
(din 45) la PIRLS 2006 i locul 36 (din 45) la PIRLS 2011. Din aceast  perspectiv  devine 
evident  nevoia de fundamentare a politicilor viitoare care s  vizeze dezvoltarea curricular , 
evaluarea, dar i formarea ini ial  i continu .  

Demersul care a stat la baza elabor rii acestui ghid este direct legat de PIRLS1 2006 – 
Evaluarea în elegerii textului scris la sfâr itul colii primare, care s-a desf urat, atât în 
România, cât i pe plan interna ional, în anul colar 2005 – 2006, sub auspiciile IEA2 – 
Asocia ia Interna ional  de Evaluare a Randamentului colar. 

Acest studiu IEA poate folosi, ca punct de plecare pentru relevarea zonelor deficitare 
ale înv rii citirii în spe , elementele la care un num r important dintre elevii no tri au 
ob inut rezultate nesatisf c toare. Ob inerea unor rezultate a teptate conform acestei ipoteze 
ar putea oferi jaloane orientative concrete pentru interven ia asupra factorilor care 
influen eaz  randamentul colar. Pentru prima dat  în România se realizeaz  un studiu de 
acest fel, care pornind de la rezultatele înv rii, permite generaliz ri semnificative i 
formularea de solu ii specifice pentru eficientizarea proiect rii curriculare.  
 
 
Despre PIRLS3 

 
Studiul PIRLS este unul dintre cele mai ambi ioase demersuri evaluative întreprinse 

de c tre IEA (Asocia ia Interna ional  de Evaluare a Randamentului colar) care î i propune 
m surarea i interpretarea diferen elor între sistemele educa ionale na ionale, pentru a ajuta la 
îmbun t irea pred rii i înv rii citirii, în întreaga lume. Elevii sunt testa i pentru a compara 
achizi iile la citire, dup  patru ani de experien  colar . Studii intensive referitoare la elevi, 
profesori, coli, programe, i la chestiuni de politici educa ionale se desf oar  simultan, 
pentru a în elege contextele educa ionale diferite, legate de predare i înv are.  

Poten ialul explicativ rezultat dintr-un studiu cum este PIRLS poate fi folosit pentru a 
descrie „ce func ioneaz ” în termeni de informa ie, referitoare la curriculumul din întreaga 
lume, curriculumul fiind o variabil  esen ial  pentru explicarea diferen elor dintre sistemele 
de educa ie na ionale i rezultatele elevilor. Cercet rile referitoare la curriculum contribuie la 
informarea factorilor de decizie din fiecare ar  asupra aspectelor specifice, dar i asupra 
modalit ilor de percepere a situa iilor curriculare, în vederea optimiz rii rezultatelor. 

Identificarea factorilor specifici sau a combina iilor de factori, care pot influen a 
înv area, este dificil de realizat datorit  complexit ii procesului de înv are. Un studiu, 
desf urat într-o singur  ar , este limitat în ceea ce prive te num rul de factori care pot fi 
studia i, variabilitatea fiec rui factor i rela ia dintre ace tia. Un studiu comparativ cross-
na ional poate reduce aceste limit ri i dificult i i poate conduce la o mai bun  în elegere a 
pred rii/ înv rii i a factorilor de influen . 

                                                 
1 Progress in International Reading Literacy Study   
2 IEA - International Association for the Evaluation of Educational Achievement, o organiza ie interna ional , cea mai mare 
din domeniul evalu rii în educa ie, înfiin at  în 1960. De la înfiin are, IEA a desf urat mai mult de 23 studii comparative de 
profil cu participare interna ional  în domeniile educa iei preprimare, matematicii, tiin elor, limbilor, educa iei civice i 
tehnologiei informa iei. 
3 Noveanu, G.N. (2010) Înv area citirii. Raport na ional PIRLS, pp.3-5, 14-16, 21 
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ri participante la PIRLS 2006 

Africa de Sud  Georgia  Lituania  Rusia  
Anglia  Hong Kong  Macedonia  Sco ia  
Austria  Iran  Maroc  Spania  
Belgia  Islanda  Moldova  Singapore  
Bulgaria  Israel  Norvegia  Slovacia  
Canada  Italia  Noua Zeeland   Slovenia  

China  Indonezia  Olanda  SUA  
Danemarca  Kuweit  Qatar  Suedia  
Fran a  Letonia  Polonia  Trinidad-Tobago  
Germania  Luxemburg  România  Ungaria  

 
 

PIRLS este un instrument de diagnoz  pentru determinarea progresului în ceea ce 
prive te îmbun t irea educa iei în domeniul lecturii comparând practicile noastre cu cele 
interna ionale. 

PIRLS ne ajut  s  r spundem la diverse aspecte, critice, referitoare la înv area citirii: 
 

Rezultatele înv rii. Cum se compar  rezultatele elevilor din România, în domeniul 
citirii, cu cele ale colegilor lor din alte ri? Sunt elevii capabili s  aplice cuno tin ele 
dobândite pentru rezolvarea unor probleme ridicate de lectura unui text? 
Curriculum. Programele române ti i a tept rile în ceea ce prive te înv area sunt 
la fel de solicitante ca cele ale altor na iuni? 
Predarea/înv area. Care sunt strategiile utilizate de profesorii români în predarea 
competen elor de lectur  i cum se compar  acestea cu cele folosite de colegii lor 
din alte ri? Cum se utilizeaz  tehnologia informa iei? Cum sunt implica i elevii?  
Atitudini. Lectura este important  pentru elevi? Cum se compar  elevii no tri cu 
elevii din alte ri în privin a atitudinilor manifestate fa  de lectur ? 

 
Obiectivul global al proiectului PIRLS este s  contribuie la îmbun t irea pred rii/ 

înv rii competen elor de lectur . Rezultatele studiului vor oferi educatorilor, cercet torilor i 
factorilor de decizie, informa ii i analize necesare viitorului sistemului de înv mânt. 

 
Cine particip  la PIRLS 

 

TIMSS & PIRLS International Study Centre a stabilit reguli stricte pentru a produce 
e antioane na ionale valide. Toate rile participante au fost solicitate s  aplice designul 
interna ional pentru e antionare i s  respecte standardele de calitate pentru definirea 
popula iei i pentru gradul de participare. Designul e antion rii utilizat în PIRLS const  în: 

1. Selec ionarea colilor: se utilizeaz  o metod  sistematic  de randomizare cu 
probabilit i propor ionale cu m rimea colii: colile mai mari cap t  o ans  mai 
mare de a fi selec ionate. 

2. Selec ionarea claselor: utilizarea unei metode de randomizare cu probabilitate egal  
– adic  fiecare clas  din cadrul colii are o aceea i ans  de a fi selec ionat .  
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PIRLS define te standarde de calitate pentru e antionare, pentru definirea popula iei 
int  i pentru participarea colilor, claselor i elevilor. Toate acestea sunt stabilite pentru a 

men ine calitatea e antioanelor i pentru a asigura rezultate valide ale studiului, rezultate care 
s  aib  niveluri minime i acceptabile de eroare. 

Colectarea datelor a fost o sarcin  complex  necesitând administrarea testului într-un 
num r de 150 de coli. Ministerul Educa iei Na ionale i-a dat acordul pentru implicarea 
colilor din e antion în testare, iar Inspectoratele colare Jude ene au avut responsabilitatea 

deleg rii unui reprezentant care s  se ocupe de monitorizarea test rii în colile apar inând 
propriului jude . Toate colile implicate în e antion au fost informate despre natura studiului 
i despre metodologia desf ur rii activit ilor care au loc, atât înainte, cât i dup  testare. Au 

fost selecta i 4 366 de elevi de clasa a IV-a din 146 de coli. 

 
Cum se colecteaz  datele 

 
Colectarea de date s-a realizat prin: 

administrarea unor teste care includ itemi cu alegere multipl  i cu r spuns construit;  
administrarea de chestionare ce furnizeaz  contextul pentru interpretarea 
rezultatelor la citire. 

Elevii au r spuns la întreb ri referitoare la contextul lor familial, la organizarea 
pred rii/înv rii citirii i au enun at p reri i i-au manifestat atitudini legate de acestea. 
Înv torii au r spuns la întreb ri care vizeaz  preg tirea i dezvoltarea lor profesional , 
precum i practicile de predare i i-au exprimat opinii personale referitoare la lectur . P rin ii 
s-au exprimat în leg tur  cu contextul familial, sprijinul pe care îl ofer  ei sau coala 
propriilor copii, precum i atitudinile personale referitoare la lectur . Directorii au r spuns la 
întreb ri cu privire la contextul colii i în ceea ce prive te predarea citirii. 

 
Caietele de test cuprind itemi cu r spuns la alegere i cu r spuns construit asociate 

unor texte de tipuri diferite. Selectarea textelor, cât i elaborarea de itemi a fost un proces 
colaborativ, interna ional, implicând rile participante. TIMSS&PIRLS International Study 
Centre a coordonat contribu iile participan ilor fiind responsabil de dezvoltarea testului final 
astfel încât, acesta s  r spund  cerin elor curriculumului cadru care vizeaz  în elegerea 
textului scris. Fiecare caiet con ine un bloc informativ (text informativ4 i un num r variabil 
de itemi - 12-14, asocia i acestuia) i un bloc literar (text literar i un num r variabil de itemi - 
12-14, asocia i acestuia). Cele 5 blocuri informative i 5 blocuri literare sunt distribuite în 13 
caiete de test diferite. 

În PIRLS s-a elaborat o schem  de corectare a r spunsurilor la itemii cu r spuns 
construit folosindu-se coduri cu o singur  cifr , cifrele indicând gradul de corectitudine a 
r spunsului. Scopul acestui tip de codificare este de a oferi o baz  de date complex  care s  
furnizeze indica ii asupra tipului de proces cognitiv implicat, asupra gre elilor tipice comune 
sau a strategiilor folosite. 

 
IEA a dezvoltat un concept larg referitor la abilitatea pentru lectur  definit  astfel: 
Abilitatea pentru lectur  este abilitatea de a în elege i de a folosi acele forme ale 

limbajului scris cerute de societate i/sau valorizate de individ. Tinerii cititori pot construi 
în elesuri dintr-o varietate de texte. Ei citesc pentru a înv a, pentru a fi participan i într-o 
comunitate de cititori sau pentru propria pl cere. 

                                                 
4 Lungimea medie a unui text – literar sau informativ, a fost stabilit  la un num r de cuvinte cuprins între 800 i 
1200. 
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Cititorii sunt preocupa i de a construi în elesuri, de a cunoa te strategii de citire 
eficiente i de a reflecta la ceea ce au citit. Ace tia au atitudini pozitive fa  de citit i citesc 
atât pentru recreere cât i pentru a achizi iona informa ii. În elesul este construit în cadrul 
interac iunii dintre cititor i text în contextul unei anume experien e de lectur , cititorul 
aducând un întreg repertoriu de deprinderi, strategii cognitive i metacognitive, precum i 
cuno tin e legate de context. Textul con ine anumite elemente de limbaj i de structur  i 
focalizeaz  un subiect particular.  

 
Contextul situa iei în care se produce lectura promoveaz  angajamentul i motiva ia 

pentru a citi. Conceptul abilitatea pentru lectur  este legat de motivele pentru care oamenii 
citesc. În sens larg, aceste motive includ lectura pentru interes personal i de pl cere, lectura 
pentru participare la via a societ ii, lectura pentru înv are. Pentru tinerii cititori, accentul 
este plasat pe lectura de pl cere i pe lectura pentru a înv a. 

Ca urmare, evaluarea PIRLS se focalizeaz  pe aceste dou  scopuri care conteaz  cel 
mai mult pentru tinerii cititori, atât în coal  cât i în afara ei: 

lectura în scop literar; 
lectura în scopul achizi ion rii i utiliz rii informa iei. 

 
PIRLS acord  ponderi egale materialelor destinate celor dou  scopuri. De i evaluarea 

distinge între aceste dou  scopuri ale lecturii, procesele i strategiile folosite sunt mai mult 
similare decât diferite. Tinerii cititori î i concentreaz  aten ia asupra textelor literare. Mul i 
dintre ei, de asemenea, achizi ioneaz  informa ii din c r i i alte tipuri de materiale 
informative. 

Selec ia textelor s-a f cut numai din surse obi nuite, din gama celor disponibile 
elevilor în coal  i în afara ei. Scopul este de a crea elevului participant la evaluare o 
experien  de lectur  cât mai asem n toare cu experien ele de lectur  autentice, pe care le 
dobânde te din alte contexte. 
 

Lectura în scop literar 

În acest cadru, cititorul se angajeaz  în evenimente i în ac iuni imaginare, suport  
consecin e, se transpune în personaje sau în atmosfer , recepteaz  sentimente i idei, se 
bucur  de limbajul în sine. Cititorul aduce cu sine întreaga experien , sentimentele i 
cuno tin ele despre formele literare. Textele literare folosite în PIRLS fac parte, în principal, 
din categoria fic iunii narative. 
 

Lectura în scopul achizi ion rii i utiliz rii informa iei 
În cazul textelor informative, cititorul nu se implic  în lumi imaginare, ci în aspecte 

din via a real . Cititorul poate dep i stadiul achizi iei de cuno tin e, folosindu-se de acestea 
în scopul gândirii i ac iunii. Aceste texte au diferite forme, dar organizarea cronologic  sau 
necronologic  reprezint  distinc ia major . 

Textele cronologice prezint  ideile în secven e ordonate temporal; se refer  la 
evenimente, de exemplu, fapte istorice sau scrisori. Textele necronologice prezint  ideile 
organizate logic, argumentele, contraargumentele sau punctele de vedere fiind folosite pentru 
a sus ine eviden a; sunt prezentate în diferite forme, cum ar fi: liste, diagrame, grafice, h r i. 
 

Categoriile de performan  vizate de itemi 

Cele patru procese majore ale în elegerii de text sunt definite astfel: 
Extragerea informa iilor explicit formulate 

 Elevii trebuie s  recunoasc  relevan a informa iilor sau relevan a ideilor prezentate în 
text prin c utarea informa iilor specifice sau a ideilor implicate i s  le localizeze.  
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Formularea unor concluzii directe 
Bazându-se, în principal, pe informa iile con inute de text, de obicei, acest tip de 

întreb ri necesit  din partea elevilor conectarea a dou  idei prezente în propozi ii adiacente.  
 

Interpretarea i integrarea ideilor i a informa iilor 
În acest caz, elevii au nevoie s  proceseze textul dincolo de nivelul frazei sau al 

propozi iei. Uneori, li se cere s  fac  conexiuni care nu sunt numai implicite.  
 

Examinarea i evaluarea con inutului, a limbajului i a elementelor textuale 
Aceste întreb ri solicit  elevilor s  elaboreze, pe baza cuno tin elor lor, judec i 

legate de stilul i structura textului, precum i demonstrarea în elegerii conven iilor de limbaj 
i a mijloacelor utilizate. 

 
Comportamente i atitudini 

Conceptul discutat implic  nu numai abilitatea de a construi în elesuri dintr-o 
varietate de texte, ci i comportamente i atitudini care sprijin  lectura pe tot parcursul 
vie ii. Lectura continu  contribuie la realizarea deplin  a poten ialului individului într-o 
societate alfabetizat . Cititorul devine un membru al unei comunit i de lectur  prin schimbul 
de opinii cu al i cititori în ceea ce prive te în elegerea textului sau variatele interpret ri 
asociate textului. Acest schimb de idei sus ine comunitatea de lectur  care, în schimb, poate 
conduce societatea spre profunzime intelectual  i deschidere spre noi idei. 

 
Fiecare elev a avut de completat5, în cele dou  sesiuni de testare cu timp de lucru 

efectiv de 80 de minute, cele dou  p r i ale caietului de test, caiet care a fost atribuit aleator cu 
ajutorul softului WinW3S. Elevii au fost astfel a eza i încât, s  nu se afle în vecin tate doi 
elevi care au avut de completat acela i tip de caiet. Timpul de administrare a chestionarului de 
context al elevului a fost variabil – între 25 i 40 de minute, îns  pentru majoritatea claselor  
s-a raportat un timp de lucru de 30 de minute. P rin ii, înv torii i directorii au completat 
chestionarele specifice în contexte identificate local. 

 
Cum se raporteaz  rezultatele 

 

Programul utilizat pentru introducerea datelor, Win DEM, con ine fi iere specializate 
pentru fiecare tip de instrument utilizat denumite: contextul colii, contextul înv torului, 
contextul elevului, contextul p rin ilor, r spunsurile elevilor la test (include scorurile atribuite 
de primul corector la itemii cu r spuns construit), fidelitatea procesului de atribuire de 
scoruri (include scorurile atribuite de cel de-al doilea corector la itemii cu r spuns construit). 

Acest program import  toate informa iile, legate de elev, înv tor i directorul colii, 
precum i de p rin i, din softul WinW3S specializat în e antionarea elevilor în cadrul colii. 
Acest soft furnizeaz  toate formularele necesare rela ion rii tuturor entit ilor implicate: 
coal , clas , înv tori, elevi i p rin i. Fi ierele fiec rei ri participante sunt acceptate, de 

c tre Data Processing Centre Hamburg pentru prelucr ri ulterioare i crearea bazei de date 
interna ionale, numai dup  ce programele de verificare aplicate nu mai depisteaz  nici o 
eroare. 

                                                 
5 Testele au fost administrate în limba român  i în limba maghiar  în func ie de limba de predare la clasa 
selectat . 
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Pentru a ilustra semnifica ia scorurilor pe scala PIRLS, s-au identificat patru puncte, la 
intervale egale: 625, 550, 475 i 400 care corespund urm toarelor niveluri interna ionale de 
performan : nivelul avansat (625), nivelul superior (550), nivelul intermediar (475), nivelul 

inferior (400). Pentru a descrie rezultatele elevilor la cele patru niveluri interna ionale de 
performan  s-a folosit IRT (Item Response Theory). Metoda care st  la baza descrierii 
nivelurilor interna ionale de performan  implic  o component  empiric  prin care sunt 
identifica i itemii care discrimineaz  între dou  puncte succesive pe scal  i o component  de 
tip expert prin care exper ii examineaz  con inutul textului i itemii i generalizeaz  asupra 
deprinderilor de în elegere i a strategiilor folosite de elevi. 

 
Structura ghidului de fa  
 
Lucrarea de fa  se adreseaz , în primul rând, profesorilor din înv mântul primar i 

profesorilor de limba i literatura matern  din înv mântul gimnazial. Credem îns  c , dat 
fiind modul de elaborare, aceast  lucrare ofer  o nou  perspectiv  asupra lecturii ca proces de 
comprehensiune i, ca atare, se adreseaz  tuturor profesorilor (c ci to i opereaz  cu texte!), 
dar i studen ilor i cadrelor didactice implicate în formarea ini ial  sau continu .  

Ce aduce, a adar, ghidul? Am dorit s  ar t m ce fel de texte i întreb ri sunt folosite în 
studiul PIRLS, care sunt erorile recurente realizate de elevii no tri, cum se situeaz  rezultatele 
României în raport cu media interna ional , cu statele vecine i similare cultural-istoric (din 
regiunea Balcanilor), cu primele clasate i cu ultimele clasate, cum se raporteaz  itemii la 
intr rile din curriculumul na ional. 

Rezultatele României sunt adesea sub media interna ional  i foarte frecvent mult în 
urma celor ale vecinilor no tri. De ce stau lucrurile astfel? O analiz  a gre elilor copiilor 
români ne ofer  câteva r spunsuri la aceast  întrebare, iar ghidul î i propune s  eviden ieze 
aceste ocuren e, f când i o trecere în revist  a unor cli ee didactice p guboase, care 
împiedic  o dezvoltare adecvat  a competen ei de lectur . Citirea pentru în elegerea de 
profunzime a textelor impune o perspectiv  didactic  centrat  pe procesele comprehensiunii 
i, din aceast  perspectiv , ghidul relev  câteva categorii de abord ri care promoveaz  lectura 

activ  i critic . 
Ultima parte a ghidului se compune dintr-o suit  de exemple construite i aplicate la 

clas  de profesori participan i la cursurile de formare derulate în 2013 în cadrul proiectului 
POSDRU 35279. Ele ne demonstreaz  c  un nou demers didactic la lectur  este posibil, c  
procesele comprehensiunii pot fi construite, c  elevilor le place s  citeasc  i s  structureze 
semnifica ii într-o înv are activ .  

Ghidul se încheie cu o list  a participan ilor la cursurile de formare, care au sprijinit 
finalizarea acestei lucr ri prin implicarea în discu ii cu miez i prin aplicarea diverselor solu ii 
oferite în practica didactic . Pe aceast  cale, le mul umim tuturor c  au acceptat Provocarea 
lecturii i s-au îmbarcat într-o ac iune de renovare a demersului didactic, ar tând c  DA, se 
poate – c  i elevii români pot deveni cititori performan i! 

 
Gabriela Nausica Noveanu, coordonator na ional al cercet rilor PIRLS i 

TIMSS, Institutul de Stiin e ale Educa iei, Bucure ti 
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ITEMI, STATISTICI INTERNA IONALE I REZULTATELE ROMÂNIEI 

În paginile urm toare ve i reg si patru teste PIRLS dintre cele aplicate în 2006, 
respectiv textul, întreb rile, procesul de lectur  vizat, obiectivul din program  pe care 
întrebarea îl vizeaz , baremul interna ional, pozi ia României în statistica studiului al turi de 
primele ri cotate, de rile vecine, i de ultimele clasate, gre elile elevilor, exemple de 
strategii ale profesorului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12

ANTARCTICA, ITEM 1 

1.  Unde po i g si Antarctica pe glob?  

Clasa a IV-a OR 3.2 s  desprind  idei principale i informa ii de detaliu dintr-un 
text citit (literar-nonliterar) 

Proces: Focalizarea i identificarea de informa ii explicit formulate 

1 – R spuns acceptabil  

Aceste r spunsuri identific  loca ia Antarcticii, precizat  explicit. 

Eviden a: 

R spunsul precizeaz  c  Antarctica e în partea de jos a globului sau în sudul planetei. 

0 – R spuns inacceptabil  

Aceste r spunsuri nu identific  loca ia Antarcticii, precizat  explicit.  

Eviden a: 

R spunsul nu precizeaz  c  Antarctica e în partea de jos a globului sau în sudul planetei.  

 
 
Statistic  interna ional  (selec ie – primele i ultimele clasate, România, ri vecine) 
 

ara Procentul de r spunsuri corecte 

Luxemburg 95.7 % 

SUA 94.5 % 

Ungaria 87.8% 

Bulgaria 86.0% 

Belgia (Francez ) 77.4 % 

România 74.5 % 

Trinidad Tobago 70.2 % 

Iran 43.1 % 

Africa de Sud 34.4 % 

Media 
interna ional  

81.5 % 

A a cum demonstreaz  statistica, România se afl  atât sub media interna ional , cât i 
sub media rilor vecine: Ungaria i Bulgaria. 

 
Gre eala tipic . Aprox. 25% dintre elevi au întâmpinat greut i în identificarea 

informa iilor explicite referitoare la localizare, prezente la începutul textului; acest lucru poate 
însemna fie lips  de instrumentare pe text, fie faptul c  nu au în eles întrebarea; de obicei elevii 
tiu s  r spund  doar la întreb ri de confirmare sau infirmare, nu s  descifreze aspecte de detaliu. 

Strategia profesorului. Profesorii ar trebui s  exerseze cu elevii identificarea 
elementelor de cadraj, respectiv indicii de timp i spa iu care se reg sesc de obicei la 
începutul unui text informativ sau al unei nara iuni. 
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Ce ar trebui s  fac  elevii pentru a evita astfel de gre eli? 
 

Elevii pot folosi Organizatorii grafici, care-i ajut  s  vizualizeze i s - i 
aranjeze/grupeze logic i semnificativ elementele de detaliu.  

 
Realizând de exemplu H r i ale textului, elevii vor observa c  anumite informa ii, 

cum sunt cele legate de timp i spa iu, î i au un loc bine stabilit, de regul  la începutul textului. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Antarctica, inut al ghe ii 

Ce este Antarctica? 
 
-loca ie  
-suprafa  ocupat  
-caracteristici generale 
-anotimpuri 

Vremea  în Antarctica 
 
-temperatura în anotimpul 
vara 
-temperatura în anotimpul 
iarna 

Pinguinii din Antarctica 
 
-caracteristici generale 

O scrisoare din Antarctica 
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ANTARCTICA, ITEM 2 

2.  Antarctica este cel mai rece loc de pe P mânt. Ce alte recorduri mai de ine? 

Clasa a IV-a OR 3.2 s  desprind  idei principale i informa ii de detaliu dintr-un 
text citit (literar-nonliterar) 
 

Proces: Focalizarea i identificarea de informa ii explicit formulate 
 

A. Cel mai uscat i cel mai noros. 
B. Cel mai umed i cel cu cele mai multe vânturi. 
C. Cel cu cele mai multe vânturi i cel mai uscat. 
D. Cel mai noros i cel mai înalt. 

 
C – R spuns acceptabil  
Acest r spuns identific  corect alte dou  caracteristici ale Antarcticii. 
A, B, D – R spunsuri inacceptabile  

 
 
Statistic  interna ional  (selec ie – primele i ultimele clasate, România, ri vecine) 
 

ara Procentul de r spunsuri corecte 

Hong Kong 88.6 % 

Taipei 86.8 % 

Bulgaria 77.8% 

Spania 55.9 % 

România 55.6 % 

Ungaria 55.5 % 

Maroc 36.4 % 

Africa de Sud 30.7 % 

Media interna ional  61.3 % 

Doar cu 0.1% deasupra Ungariei, România se situeaz  din nou atât sub media 
interna ional  cât i sub media Bulgariei. 

 
Gre eala tipic . Peste 40% dintre copii au r spuns gre it, ceea ce poate însemna c  nu 

sunt obi nui i s  lucreze cu distractori plauzibili; cine a ales, de exemplu, r spunsul D, tie s  
se orienteze în text, dar nu e obi nuit s  lucreze cu itemi cu alegere multipl . Este posibil i ca 
elevii s  nu aib  suficient exerci iu pe texte nonliterare, unde întâlnesc multe informa ii pe 
care nu tiu cum s  le gestioneze. 

 
Ce poate face profesorul i ce pot face elevii pentru a evita astfel de gre eli?  
 
1. Confrunta i cu un text nonliterar, în care se întâlnesc foarte multe informa ii, elevii 

au nevoie de ajutor. În acest caz se poate folosi, de exemplu, Procedeul rec ut rii (Manzo, 
1969). 
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Procedeul poate fi folosit în perechi sau frontal: 
a. În perechi, elevii citesc textul alternativ, se opresc dup  fiecare paragraf i î i pun 

întreb ri despre ce au citit. De exemplu, dup  ce unul dintre elevi a citit al treilea 
paragraf din fragmentul intitulat Ce este Antarctica? îi poate adresa celuilalt 
întrebarea: Ce ai aflat despre Antarctica? (c  este cel mai rece continent, cel mai 
uscat, cel mai înalt i cu cele mai multe vânturi). 

 
a. Frontal, elevii citesc, de exemplu, primul paragraf, acoper  textul/închid c r ile i 

adreseaz  profesorului întreb ri. Rolurile se schimb  i, dup  urm torul paragraf 
citit, profesorul pune întreb ri cu grad variat de dificultate i care nu solicit  doar 
memoria, ci activeaz  opera ii ale gândirii de rang superior. Atunci când 
profesorul este acela care adreseaz  întreb rile, elevii au c r ile deschise i vor fi 
încuraja i s  g seasc  informa iile pe text. 

 
Lectura textelor nonliterare realizat  în felul acesta men ine aten ia elevilor canalizat  

în permanen  i u ureaz  ordonarea informa iilor. 
 
2. Elevii au nevoie de antrenament pentru a g si varianta corect  în cazul itemilor cu 

alegere: 
– enun ul A este confruntat cu textul, respectiv c ut m în text dac  informa ia din 

enun ul A se reg se te în text; dac  informa ia este par ial  sau eronat  în raport cu 
textul, trecem la enun ul B; 

– se repet  procedura cu fiecare enun  pân  la g sirea variantei care relev  corect i 
complet informa ia oferit  de text; 

Elevii vor fi încuraja i s  revin  asupra textului i vor fi îndruma i s  nu se gr beasc , 
dând un r spuns „din amintiri” sau pentru c  acesta li „se pare” valabil. Întotdeauna trebuie 
f cut  proba cu textul.  
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ANTARCTICA, ITEM 3 

3. Care e cea mai friguroas  parte a Antarcticii?  

Clasa a IV-a OR 3.2 s  desprind  idei principale i informa ii de detaliu dintr-un 
text citit (literar-nonliterar) 

 

Proces: Focalizarea i identificarea de informa ii explicit formulate  
 

1 – R spuns acceptabil  
Aceste r spunsuri identific  loca ia precizat  explicit a celei mai friguroase p r i a 
Antarcticii.  
Eviden a: 
Acest r spuns precizeaz  c  Polul Sud e cea mai friguroas  parte. („Partea central ” este 
de asemenea un r spuns acceptabil.)  
0 – R spuns inacceptabil  
Aceste r spunsuri nu identific  loca ia precizat  explicit a celei mai friguroase p r i a 
Antarcticii. 
Eviden a:  
Acest r spuns nu precizeaz  c  Polul Sud e cea mai friguroas  parte. 

 
 
Statistic  interna ional  (selec ie – primele i ultimele clasate, România, ri vecine) 
 

ara Procentul de r spunsuri corecte 

Ungaria 90.9 % 

Italia, Luxemburg 88.7 % 

Bulgaria 80.7% 

Rusia 76.2 % 

România 76.1 % 

Rep. Moldova 75.4 %  

Iran 26.1 % 

Kuweit 25.6 % 

Media interna ional  71.3 % 

La acest item, România a ob inut un procent semnificativ mai mic fa  de Ungaria i 
Bulgaria, dar totu i cu 5 procente peste media interna ional . Se poate observa apropierea de 
procentele ob inute de Rusia i Republica Moldova.  

 
Gre eala tipic . 24% dintre elevi au întâmpinat greut i în identificarea loca iei 

precizate explicit în text; acest lucru poate însemna aceea i lips  de instrumentare pe text sau 
neîn elegerea întreb rii.  

Strategia profesorului. Profesorii ar trebui s -i sprijine pe elevi pentru a identifica 
elemente de detaliu prin scanarea textului (c utarea unei anumite informa ii pe text la prima 
citire sau la urm toarele citiri). 
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ANTARCTICA, ITEM 4 

4. Gândi i-v  la ceea ce spune articolul despre Antarctica. Da i dou  motive pentru 
care majoritatea oamenilor care viziteaz  Antarctica alege s  nu mearg  acolo între 
aprilie i septembrie.  

Clasa a IV-a OR 3.2 s  desprind  idei principale i informa ii de detaliu dintr-un 
text citit (literar-nonliterar) 

 

Proces: Interpretarea i integrarea ideilor i informa iilor  
 

2 – În elegere total   

Aceste r spunsuri demonstreaz  în elegerea total  prin interpretarea informa iilor despre 
condi iile din Antarctica, în timpul iernii. 
Eviden a: 
R spunsul descrie ambele condi ii de iarn  men ionate în articol: 1) frigul extrem i 2) 
întunericul permanent. (Not : nu e corect doar s  spun  c  e iarn ; e necesar ca r spunsul 
s  includ  referirea la frigul extrem sau la întunericul iernii.) 

Exemple: 
– Nu exist  lumina soarelui. E cea mai friguroas  perioad  a anului.  
– Se intr  în ase luni de întuneric permanent. O can  cu ap  fiart  aruncat  în 

aer ar înghe a înainte de a lovi ghea a. 
1 – În elegere par ial   
Aceste r spunsuri demonstreaz  în elegerea par ial  prin interpretarea informa iilor despre o 
singur  condi ie din Antarctica pe timpul iernii. 
Eviden a: 
R spunsul descrie una dintre condi iile de iarn  men ionate în articol: 1) frigul extrem sau 
2) întunericul permanent. (Not : nu e corect doar s  spun  c  e iarn ; e necesar ca r spunsul 
s  includ  referirea la frigul extrem sau la întunericul iernii.)  

Exemple: 
– E foarte frig în perioada aceasta a anului.  
– Va fi întuneric toat  perioada iernii.  

0 – În elegere zero 

Aceste r spunsuri nu demonstreaz  niciun fel de în elegere a condi iilor din Antarctica pe 
timpul iernii.  

Eviden a: 

R spunsul nu descrie niciuna dintre condi iile de iarn  men ionate în articol: 1) frigul 
extrem i 2) întunericul permanent. Poate include alte informa ii din articol sau o explica ie 
pentru care oamenii nu ar dori s  viziteze, care nu e legat  de articol.  

Exemple: 

– Pentru c  e a a de uscat. Pentru c  e a a de mult vânt.

– Ei ar merge mai degrab  într-un alt loc.  

– Pentru c  e iarn .  
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Statistic  interna ional  (selec ie – primele i ultimele clasate, România, ri vecine) 
 

ara 
Procentul de r spunsuri corecte 

În elegere total  
Procentul de r spunsuri corecte

În elegere par ial  
Luxemburg 42.2 % 53.2% 

Hong Kong 40.0 % 51.8% 

Bulgaria 37.1% 46.3 % 

România 27.4 % 48.9 % 

Taipei 26.8 % 65.2% 

Ungaria 20.6% 62.6% 

Qatar 5.6 % 40.1% 

Maroc 4.5 % 39.4 % 

Media 
interna ional  

23.0 % 55.4 % 

Se observ  c  în România, procentul de r spunsuri corecte care demonstreaz  
în elegerea total  a fragmentelor de text, la care face trimitere itemul, este mai mare fa  de 
media interna ional . Acest lucru nu poate fi mul umitor îns , pentru c  însumate, procentele 
elevilor care demonstreaz  în elegere total  i/sau par ial  în cazul altor ri dep esc în multe 
cazuri 80-90%; la noi suma este aprox.76%. 

 
Gre eala tipic . Pu in peste un sfert dintre elevi au dat r spunsuri ce dovedesc 

în elegerea total , în timp ce aproape jum tate au demonstrat un nivel de în elegere par ial. 
Este posibil ca elevii s  întâmpine greut i în interpretarea informa iilor pentru c  nu au 
exerci iu în acest sens. De regul , ei fabric  r spunsuri a teptate, la întreb ri care sunt 
structurate întotdeauna la fel, pe orice text. 

 
Ce pot face elevii pentru a evita astfel de gre eli?  
Pentru a ajunge la performan a de a interpreta i integra corect ideile i informa iile 

dintr-un text citit, elevii ar trebui s  se antreneze folosind, de exemplu, o metod  specific  
dezvolt rii gândirii critice, Jurnalul cu dubl  intrare. Un astfel de jurnal se ob ine prin 
împ r irea unei pagini în dou , fie prin trasarea unei linii verticale, fie prin îndoire pe vertical . 
În partea stâng  a paginii elevii vor transcrie, pe m sur  ce citesc, pasaje din text care le-au 
atras aten ia, care le-au pl cut sau nu, deoarece le-au amintit de o experien  personal  sau din 
alte motive. În partea dreapt  a paginii vor interpreta pasajele selectate, precizând:  

– de ce le-au ales;  

– la ce i-au f cut s  se gândeasc ;  

– unde au mai întâlnit ideile exprimate;  

– ce au sim it când le-au citit;  

– dac  sunt de acord sau nu cu pozi ia autorului etc. 

Prin folosirea Jurnalului cu dubl  intrare, copiii pot stabili o strâns  leg tur  între 
text i experien a lor. Totodat , ei î i perfec ioneaz  abilit ile de în elegere a acestuia. 
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ANTARCTICA, ITEM 5 

5.  De ce se spune în articol c  „o can  de ap  fiart  aruncat  în aer ar înghe a înainte 
s  ating  ghea a”? 

Clasa a IV-a OR 3.2 s  desprind  idei principale i informa ii de detaliu dintr-un 
text citit (literar-nonliterar) 
 

Proces: Realizarea de deduc ii simple  
 
A. S - i spun  cât de fierbinte este apa în Antarctica. 
B. S - i arate ce se bea în Antarctica. 
C. S - i spun  despre ocupa iile oamenilor de tiin  din Antarctica. 
D. S - i arate cât de rece este în Antarctica. 
 
D – R spuns acceptabil  
Acest r spuns identific  corect din ce cauz  „o can  de ap  fiart  aruncat  în aer ar înghe a 
înainte s  ating  ghea a” Antarcticii. 
A, B, C – R spunsuri inacceptabile  

 
Statistic  interna ional  (selec ie – primele i ultimele clasate, România, ri vecine) 
 

ara Procentul de r spunsuri corecte 

Taipei 95.3 % 

Suedia 95.1 % 

Bulgaria 94.7% 

Ungaria 92.8% 

Slovacia 88.3 % 

România 87.9 % 

Polonia 87.7 % 

Maroc 45.4 % 

Africa de Sud 43.0 % 

Media interna ional  84.0 % 

De i România se situeaz  sub media rilor vecine, la acest item a ob inut cu 
aproximativ 4 procente peste media interna ional . Este evident c  pasajul din text la care face 
trimitere itemul le-a captat elevilor aten ia prin ineditul imaginii. În practica didactic  este de 
dorit s  select m texte/ pasaje interesante i s  structur m întreb ri motivante care s -i 
captiveze pe elevi (ca în cazul de fa  în care întrebarea nu este grea, dar nici simplist ). 
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ANTARCTICA, ITEM 6 

6.  Conform articolului, pentru ce î i folosesc pinguinii aripile? 

Clasa a IV-a OR 3.2 s  desprind  idei principale i informa ii de detaliu dintr-un 
text citit (literar-nonliterar) 
 

Proces: Focalizarea i identificarea de informa ii explicit formulate  
A. Zbor 
B. Înot 
C. Pentru a- i înc lzi puii. 
D. Pentru a merge drept. 

 

B – R spuns acceptabil  
Acest r spuns identific  corect pentru ce î i folosesc pinguinii aripile.  
A, C, D – R spunsuri inacceptabile  

 
 
Statistic  interna ional  (selec ie – primele i ultimele clasate, România, ri vecine) 
 

ara Procentul de r spunsuri corecte 

Luxemburg 97.4 % 

Germania 96.4 % 

Ungaria 92.4% 

Bulgaria 89.1% 

Georgia 85.7 % 

România 84.4 % 

Islanda 83.5 % 

Kuweit 50.3 % 

Africa de Sud 40.0 % 

Media interna ional  86.3 % 

 

Ne afl m din nou atât sub media rilor vecine cât i sub media interna ional , dar cu 
un scor relativ mai bun decât la al i itemi. 

Strategii didactice. Pentru a-i ajuta pe elevi s  focalizeze i s  identifice optim, cu cât 
mai pu ine erori, informa ii explicit formulate într-un text, cum ar fi aici informa iile despre 
pinguini, profesorul poate folosi Matricea de analiz  semantic . Aceasta este util  mai ales 
când copiii nu tiu foarte multe lucruri referitoare la subiectul despre care se va discuta. 
Strategia const  în compararea caracteristicilor subiectului mai pu in cunoscut, cu tr s turile 
altor dou  subiecte mai bine cunoscute. 
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Luând exemplul nostru, profesorul poate desena pe tabl  un tabel asem n tor cu cel de 
mai jos: 
 

 
Tr ie te în ap / 
tr ie te pe uscat 

Se mi c / se 
mi c  în salturi 
scurte/ zboar / 

înoat / fuge 

Tip de 
animal/pe te 

/mamifer/ pas re 

Î i folose te 
aripile pentru 

zbor/ înot/ altele 

G ina 
 

    

Crapul 
 

    

Pinguinul 
 

    

 
Înainte de studierea textului, profesorul discut  cu elevii despre unul dintre subiectele 

despre care vor afla mai multe informa ii în text i le sugereaz  diferite nota ii ce pot fi 
folosite în tabel pentru a compara noul subiect cu acelea deja cunoscute.  

Dup  explorarea noului text, elevii revin la tabel i confirm  nota iile f cute sau le 
modific . 
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ANTARCTICA, ITEM 7 

7.  Indica i trei moduri prin care pinguinii sunt capabili s - i p streze c ldura în 
Antarctica. 

Clasa a IV-a OR 3.2 s  desprind  idei principale i informa ii de detaliu dintr-un 
text citit (literar-nonliterar) 
 

Proces: Realizarea de deduc ii simple  

 

3 – Nivel de în elegere maxim  
Aceste r spunsuri demonstreaz  o în elegere vast  prin identificarea celor mai multe dintre 
ideile din articol, din care poate fi dedus  abilitatea pinguinilor de a p stra c ldura.  
Eviden a: 
R spunsul descrie cel pu in trei moduri prin care pinguinii sunt capabili s - i p streze 
c ldura, listate mai jos. 
2 – Nivel de în elegere mul umitor  
Aceste r spunsuri demonstreaz  un nivel de în elegere satisf c tor prin identificarea unora 
dintre ideile din articol, din care poate fi dedus  abilitatea pinguinilor de a p stra c ldura.  
Eviden a: 
R spunsul descrie dou  moduri prin care pinguinii sunt capabili s - i p streze c ldura, 
moduri listate mai jos. 

1 – Nivel de în elegere limitat  

R spunsurile demonstreaz  o în elegere limitat , prin identificarea unei idei din articol de la 
care poate fi dedus  abilitatea pinguinilor de a p stra c ldura. 
Eviden a: 
R spunsul descrie doar unul dintre modurile prin care pinguinii sunt capabili s - i 
p streze c ldura.  
0 – Nivel de în elegere nesatisf c tor  
R spunsurile demonstreaz  în elegerea nesatisf c toare a ideilor din articol, legate de 
abilitatea pinguinilor de a- i p stra c ldura.  
Eviden a: 
R spunsul nu descrie nici o modalitate prin care pinguinii sunt capabili s - i p streze 
c ldura. Poate include alte informa ii din articol sau informa ii nerela ionate cu articolul 
pentru a explica cum î i p streaz  ace tia c ldura.  

Exemple: 
– Ei î i p streaz  c ldura înotând mult.  
– Ei zboar  în sud iarna.  

Idei din articol care explic  cum î i p streaz  pinguinii c ldura  
– Ei au multe pene care se suprapun una peste cealalt . 
– Ei au pene de lân  dedesubt. 
– Ei au pene (conteaz  ca idee separat , doar dac  nici una dintre primele dou  idei 

despre pene nu e inclus  în r spuns). 
– Ei au un strat gros de gr sime. 
– Ei se strâng împreun  în grupuri.  
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Statistic  interna ional  (selec ie – primele i ultimele clasate, România, ri vecine) 
 

ara 
Procentul de r spunsuri corecte 

Nivel de în elegere maxim 
Hong Kong 82.0 % 

Taipei 74.2 % 

Bulgaria 61.7% 

Ungaria 49.7% 

România 41.7 % 

Germania 40.0 % 

Maroc 14.2 % 

Africa de Sud 12.8 % 

Media 
interna ional  

45.5 % 

ara 
Procentul de r spunsuri corecte 
Nivel de în elegere mul umitor 

Olanda 37.2 % 

Germania 34.9 % 

Ungaria 25.8 % 

România 21.4 % 

Macedonia 21.1 % 

Bulgaria 19.3% 

Maroc 7.3 % 

Africa de Sud 7.1 % 

Media 
interna ional  

21.6 % 

ara 
Procentul de r spunsuri corecte 

Nivel de în elegere limitat 
Norvegia 23.6 % 

Iran 20.5 % 

Italia 16.4 % 

România 15.3 % 

Ungaria 14.2% 

Slovenia 14.6 % 

Bulgaria 10.9% 

Rusia 5.3 % 

Hong Kong 4.9 % 

Media 
interna ional  

13.7 % 



 24

ANTARCTICA, ITEM 8 

8. Care sunt dou  lucruri pe care le înv a i despre hrana din Antarctica, din 
scrisoarea Sarei?  

Clasa a IV-a OR 3.2 s  desprind  idei principale i informa ii de detaliu dintr-un 
text citit (literar-nonliterar) 
 

Proces: Focalizarea i identificarea informa iilor i ideilor explicit formulate  
 

2 – În elegere total   
Aceste r spunsuri demonstreaz  în elegerea total  prin identificarea a dou  idei precizate 
explicit, legate de hrana din Antarctica.  
Eviden a: 
R spunsul identific  cel pu in dou  idei listate mai jos.  
1 – În elegere par ial   
Aceste r spunsuri demonstreaz  în elegerea par ial  prin identificarea unei idei precizate 
explicit, legat  de hrana din Antarctica. 
Eviden a: 
R spunsul identific  doar una dintre ideile listate mai jos.  
0 – În elegere zero 
Aceste r spunsuri nu demonstreaz  niciun fel de în elegere a informa iilor despre hran  
oferite în scrisoare.  
Eviden a: 
R spunsul nu identific  niciuna dintre ideile listate mai jos. Poate identifica alte idei din 
articol sau scrisoare. Sau poate descrie aspecte despre hran , care sunt vagi, nerela ionate cu 
articolul sau inexacte.  

Exemple: 
– Ei au hran  în Antarctica. 
– Ei nu au niciun fel de hran  cald  acolo. 

Ideile din scrisoarea Sarei despre hrana din Antarctica  
Not  pentru scor ri: Elevii pot oferi o parafrazare rezonabil  a acestor idei. 

– Nu exist  supermarket-uri. 
– Exist  mult  mâncare uscat , din conserv  sau înghe at  (unul sau mai multe 

dintre aceste adjective e acceptat ca idee) /Nimic nu e proasp t. 
– Mâncarea nu trebuie s  fie pus  într-un congelator. /Mâncarea poate fi l sat  

afar . 
– Ei g tesc pe aragaze.  
– Le ia mai mult timp s  g teasc .  
– Ei m nânc  t i ei cu past  de ro ii i legume.  
– C p unile au gust de carton.  
– Ei nu au mere i portocale.  
– Sarei nu-i place mâncarea din Antarctica. /Nu e bun .  
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Statistic  interna ional  (selec ie – primele i ultimele clasate, România, ri vecine) 
 

ara 
Procentul de r spunsuri corecte

În elegere total  

Procentul de r spunsuri 
corecte 

În elegere par ial  
Luxemburg 64.9 % 31.1% 

Canada, Columbia 
Britanic  

64.7 % 32.6% 

Bulgaria 60.2% 29.2 % 

Ungaria 56.5% 31.7% 

România 52.6 % 31.6 % 

Olanda 51.6 % 41.7% 

Kuweit 17.6 % 14.7% 

Maroc 16.7 % 22.4% 

Media 
interna ional  

50.8 % 31.6 % 

De i procentul de r spunsuri corecte care demonstreaz  în elegerea total  a textului 
este peste media interna ional , România a înregistrat rezultate sub procentul rilor vecine. 
Însumate, procentele elevilor care demonstreaz  în elegere total  i par ial  în cazul Bulgariei 
dep esc 89%, în cazul Ungariei dep esc 88%, pe când în cazul nostru suma este de 
aproximativ 85%. 
 

Strategia profesorului. Pentru a-i ajuta pe elevi s  în eleag  textul în profunzime, 
profesorul va realiza o interogare multiprocesual  (Steele et al, 1998) formulând o larg  palet  
de întreb ri: 

Întreb ri care cer informa ii exacte –Unde po i g si Antarctica pe glob? 
Întreb ri care le cer elevilor s  transforme informa iile – Imagina i-v  c  tocmai a i 
ajuns în Antarctica. Descrie i ce vede i. 
Întreb ri care le solicit  elevilor s  descopere conexiuni între idei sau fapte – De ce 
crede i c  majoritatea oamenilor care viziteaz  Antarctica alege s  nu mearg  
acolo între aprilie i septembrie ? 
Întreb ri care le ofer  elevilor ocazia de a rezolva probleme – Cum crede i c  î i 
spal  i î i usuc  rufele cercet torii care lucreaz  în Antarctica? 
Întreb ri care implic  folosirea cuno tin elor i experien elor pentru rezolvarea în 
mod creativ a unei probleme – Sara î i acord  3 minute de discu ie pe skype. Ce ai 
vrea s  tii în plus fa  de ceea ce ai aflat din scrisoarea ei referitor la via a 
cercet rilor din Antarctica? Sugestii de sprijin: Construie te o list  cu lucrurile pe 
care le tii din scrisoarea Sarei i al turi noteaz  altele pe care dore ti s  le afli. 
Numeroteaz  aceste lucruri în ordinea priorit ilor tale – vei avea pu in timp la 
dispozi ie ca s -i pui întreb ri Sarei i s  prime ti r spunsurile ei. Poate e bine s  
formulezi cele mai importante 3 întreb ri pe care dore ti s  i le pui.  
Întreb ri care le cer elevilor s  fac  judec i de genul bun/r u, corect/incorect, în 
func ie de convingerile pe care ace tia le au, motivând r spunsul. Crezi c  regimul 
alimentar al Sarei este unul s n tos? Explic  de ce.  

 
Întreb rile adresate elevilor trebuie s  faciliteze conexiunile între ceea ce ace tia tiu, 

în eleg i simt i ceea ce ei urmeaz  s  afle. 
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ANTARCTICA, ITEM 9 

9.  Gânde te-te dac  i-ar pl cea s  vizitezi Antarctica. Folose te ceea ce ai citit atât în 
Prezentarea Antarcticii cât i în O scrisoare din Antarctica pentru a explica de ce  
i-ar pl cea sau nu s  o vizitezi.  

Clasa a IV-a OR 3.7 s  manifeste interes i ini iativ  pentru lectura unor texte 
variate literare sau nonliterare 

 

Proces: Interpretarea i integrarea ideilor i informa iilor  
 

2 – În elegere total   
Aceste r spunsuri demonstreaz  în elegerea total  prin integrarea informa iilor din cele 
dou  texte diferite, pentru a sus ine complet o opinie personal  despre con inutul textului.  
Eviden a: 
R spunsul precizeaz  sau implic  o opinie personal  despre vizitarea Antarcticii i ofer  infor-
ma ii specifice despre ambele texte – Prezentarea Antarcticii i O scrisoare din Antarctica – 
pentru a sus ine opinia. Vede i tabelul de mai jos pentru idei potrivite din fiecare text.  

Exemple: 
– Nu, pentru c  este cel mai friguros loc de pe p mânt i nu e nimic proasp t de 

mâncare. 
– Da. Sunt mul i pinguini de v zut i au fost mul i exploratori acolo.  

1 – În elegere par ial   
Aceste r spunsuri demonstreaz  o în elegere par ial  prin sus inerea unei opinii personale 
despre con inutul textului cu informa ii dintr-un singur text. 
Eviden a: 
R spunsul precizeaz  sau implic  o opinie personal  despre vizitarea Antarcticii i ofer  infor-
ma ii specifice dintr-un singur text - Prezentarea Antarcticii sau O scrisoare din Antarctica - 
pentru a sus ine opinia. Vede i tabelul de mai jos pentru idei potrivite din fiecare text. 

Exemple:  
– Da, pentru c  au fost mul i exploratori acolo. 
– Nu, pentru c  e foarte frig. (Frigul e creditat ca o eviden  doar pentru unul 

dintre texte.) 
– Da, ei au pinguini.  

0 – În elegere zero 
Aceste r spunsuri nu demonstreaz  în elegerea textului. 
Eviden a: 
R spunsul poate sau nu s  ofere o opinie personal  despre vizitarea Antarcticii. Nu este 
dat  nicio informa ie specific  din niciun text (Prezentarea Antarcticii sau O scrisoare din 
Antarctica) pentru a sus ine opinia. 

Exemple: 
– Da, a  vrea. 
– De ce ar vrea cineva s  mearg  în Antarctica? 

Sau sus inerea pentru opinia personal  include doar informa ii inexacte sau nerela ionate cu 
niciun text.  

Exemple: 
– Da, ei au mâncare proasp t .  
– Nu, mai degrab  m-a  duce la plaj . 

Subiecte/idei din fiecare text care pot fi folosite pentru a sus ine opinia. 
Not  pentru scor ri: Elevii pot oferi o parafrazare rezonabil  a acestor idei. Ideea conform 
c reia Antarctica este friguroas  este creditat  ca informa ie dintr-un singur pasaj, de i 
ambele articole includ informa ii, care arat  c  Antarctica e friguroas . 
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Prezentarea Antarcticii Scrisoare din Antarctica 

– Frig extrem  

– Întuneric permanent  

– Pinguinii locuiesc acolo 

– Câ iva oameni locuiesc acolo  

– Oamenii de tiin  stau acolo 

– Hrana (prospe ime, 
conservat /uscat , g titul, 
cump ratul) 

– Frig 

– Exploratori faimo i au mers acolo 

Statistic  interna ional  (selec ie – primele i ultimele clasate, România, ri vecine) 
 

ara 
Procentul de r spunsuri 

corecte 
În elegere total  

Procentul de r spunsuri corecte
În elegere par ial  

Bulgaria 54.6 % 21.1% 

Luxemburg 54.5 % 33.7% 

Ungaria 40.0 % 42.8% 

România 37.7 % 35.3% 

Lituania 37.5 % 51.8% 

Maroc 4.9 % 12.0% 

Qatar 3.9 % 21.2% 

Media 
interna ional  

33.3 % 36.5% 

Din analiza statisticilor se observ  c  procentul elevilor români care dovedesc o 
în elegere total  a textului este mai mic decât procentul similar al elevilor bulgari i maghiari. 
Cele 3 procente peste media interna ional  nu sunt relevante i nici mul umitoare. 

Gre eala tipic . Elevii care dovedesc în elegere total  reu esc s  g seasc  motive i 
explica ii pentru o anumit  pozi ie fa  de text, raportat  la cele dou  p r i ale lecturii, pe când 
aceia care dovedesc în elegere par ial  se raporteaz  doar la unul dintre texte. 

Strategia profesorului:  
– antrenarea elevilor pentru a g si explica ii, motive în text, care s  le înt reasc  o 

anumit  alegere personal  sau opinie inspirat  de text; 
– încurajarea r spunsurilor cu variante: da, pentru c ..., nu, pentru c ... solicitându-le 

elevilor s  gândeasc  flexibil i s  ofere o motiva ie i la varianta cu da i la 
varianta cu nu; 

– selectarea de texte nonliterare variate din punct de vedere al formei i al con inutului. 
– antrenarea în sus inerea de opinii personale despre con inutul unui text prin metoda 

Gândi i/ Lucra i în perechi/ Comunica i 
Profesorul formuleaz  o întrebare/sarcin  pe marginea textului citit (cum este cea de la 

acest item). Elevii reflecteaz  la aceast  întrebare i î i noteaz  ideile care le vin în minte. 
Apoi se formeaz  perechi i fiecare împ rt e te colegului r spunsul, argumentându-l, 
completându-l, în func ie de eventualele sugestii primite. Activitatea de înv are prin 
colaborare poate cre te în dificultate dac  fiecare pereche este pus  în situa ia de a formula un 
r spuns comun care încorporeaz  ideile amândurora. În final, perechile pot comunica întregii 
clase opiniile formulate. 
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ANTARCTICA, ITEM 10 

10.  Care parte a articolului î i spune cât de groas  este ghea a în Antarctica? 

Clasa a IV-a OR 3.7 s  manifeste interes i ini iativ  pentru lectura unor texte 
variate literare sau nonliterare 
 

Proces: Studierea i evaluarea con inutului, limbajului i elementelor textuale  
 
A. Ce este Antarctica? 
B. Vremea în Antarctica 
C. Pinguinii în Antarctica 
D. O scrisoare din Antarctica 

 
A – R spuns acceptabil  
Acest r spuns demonstreaz  o identificare corect  a acelei p r i a articolului în care se 
spune cât de groas  este ghea a în Antarctica. 
B, C, D – R spunsuri inacceptabile  

 
Statistic  interna ional  (selec ie – primele i ultimele clasate, România, ri vecine) 
 

ara Procentul de r spunsuri corecte 

Rusia 84.5 % 

Suedia 83.8 % 

Bulgaria 78.3 % 

Ungaria 70.3% 

Taipei 54.5 % 

România 53.0 % 

Israel 51.6 % 

Kuweit 14.2 % 

Maroc 12.2 % 

Medie 
interna ional  

54.7 % 

România se afl  din nou sub media interna ional  i sub rezultatele rilor vecine. 
Itemul 10 trimite la o operare foarte important  pe textul informativ, respectiv 

revenirea asupra lecturii pentru a descoperi într-o anumit  parte a textului o informa ie 
necesar . Aceast  opera ie de reperare în text este fundamental  pentru selectarea cu rapiditate 
a informa iei de care are nevoie cititorul atunci când se documenteaz  asupra unui subiect. 
Pentru înv area acestei opera ii este util un antrenament pe textele din manualele de istorie, 
civic , geografie etc. prin parcurgerea urm toarelor etape: 

– profesorul selecteaz  concepte importante din text (care vor sta la baza în elegerii 
de profunzime a lec iei); 

– profesorul izoleaz  date importante referitoare la conceptul selectat;  

– profesorul adreseaz  întreb ri asem n toare celei din itemul 10 pentru a le solicita 
elevilor s  identifice partea din text unde se g se te o informa ie important : Care 
parte a lec iei î i prezint  ... ? Pentru sprijin, se vor lua la rând paragrafele pentru a 
c uta informa ia solicitat . 
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Acest tip de antrenament va sprijini i înv area la obiectul de studiu respectiv i va 
forma abilit i de reperare a informa iilor importante în cadrul lecturii. 

La clasele de gimnaziu, aceast  operare esen ial  pentru documentare se poate 
dezvolta prin: 

– sugerarea mai multor surse de informare pe o anumit  tem  (de exemplu un proiect 
pe parcursul unei unit i de înv are la limba matern  – Basmul: Prâslea + Alb  ca 
Z pada – desenul animat de la Disney); 

– completarea de organizatori grafici pe o anumit  subtem  în care este men ionat  i 
sursa informa iei (de exemplu, personaj negativ). 

 
Tr s turi Textul Prâslea Desenul animat Alb  ca Z pada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Concluzii: 
 
 
 
 
 

 
La nivelul unui proiect de grup, se pot solicita diverse subteme pe care s  le asume 

diver i membri ai grupului, urmând ca, la final, informa iile i concluziile s  fie integrate în 
forma final  a proiectului (în cazul nostru ar putea fi o carte în care fiecare subtem  este 
ilustrat  pe dou  pagini stânga – dreapta). Pentru mai multe detalii, vezi sec iunea de exemple 
din ultima parte a acestui ghid.  
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ANTARCTICA, ITEM 11 

11. În acest articol sunt dou  modalit i de a afla despre Antarctica: 
Prezentarea Antarcticii i O scrisoare din Antarctica. 
Pe care dintre aceste tipuri de informa ii le g si i mai interesante i de ce?  

Clasa a IV-a OR 3.7 s  manifeste interes i ini iativ  pentru lectura unor texte 
variate literare sau nonliterare 

Proces: Studierea i evaluarea con inutului, limbajului i elementelor textuale  

1 – R spuns acceptabil  
Aceste r spunsuri demonstreaz  în elegerea tipului de informa ii prezentate în cel pu in 
unul dintre cele dou  texte.  
Eviden a: 
R spunsul ofer  o opinie despre care text e mai interesant. Pe lâng  aceasta, include o 
explica ie care descrie exact unele elemente de con inut, limbaj, format sau ton, a cel pu in 
unui text.

Exemple: 
– Prezentarea Antarcticii pentru c  î i poveste te mai multe fapte.  
– Scrisoarea este mult mai interesant , pentru c  simt c  este ca i cum ar vorbi cu 

mine.  
–  Scrisoarea Sarei, pentru c  te face s  în elegi cum este într-adev r, s  fii acolo. 

Prezentarea Antarcticii nu- i spune cum te sim i sau ce este acolo de mâncare.  
0 – R spuns inacceptabil 
Aceste r spunsuri nu demonstreaz  niciun fel de în elegere a tipului de informa ii 
prezentate în oricare dintre texte.  
Eviden a: 
R spunsul poate sau nu s  ofere o opinie despre care text este mai interesant. Nu este 
oferit  nici o informa ie, care s  descrie exact unele elemente de con inut, limbaj, format 
sau ton, al unuia dintre texte. Poate include doar o afirma ie general , vag  sau inexact  
despre unul sau ambele texte.  

Exemple: 
– Primul este mai interesant pentru c  e mai lung.  
– Cred c  scrisoarea este mult mai interesant  decât cealalt . 

 
Statistic  interna ional  (selec ie – primele i ultimele clasate, România, ri vecine) 
 

ara Procentul de r spunsuri corecte 

Hong Kong 76.8 % 

Belgia (Flamand ) 76.3 % 

Bulgaria 62.5% 

Ungaria 54.2% 

Germania 49.9 % 

România 49.1 % 

Maroc 7.3 % 

Kuweit 7.1 % 

Media interna ional  47.5 % 
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ÎN C UTAREA HRANEI, ITEM 1 

1. Care este scopul principal al articolului?  

Clasa a IV-a OR 3.2 s  desprind  idei principale i informa ii de detaliu dintr-un 
text citit (literar-nonliterar) 

Proces: Interpretarea i integrarea ideilor i informa iilor 
 

A. S  descrie diferite proiecte pe care le po i realiza. 
B. S  ofere informa ii despre drumurile furnicii. 
C. S  demonstreze cum arat  micile creaturi. 
D. S  explice cu ce se hr nesc viermii. 

 

A – R spuns acceptabil 
B, C, D – R spunsuri inacceptabile  

 
 

Statistic  interna ional  (selec ie – primele i ultimele clasate, România, ri vecine) 
 

ara Procentul de r spunsuri corecte 

Luxemburg 86.5% 

Olanda  83.6% 

Ungaria 73.1% 

Taipei 54.4% 

România 50.0% 

Islanda 49.4% 

Slovenia 43,3% 

Bulgaria 40,2% 

Qatar 18.0% 

Maroc 17.2% 

Media interna ional  56.6% 
 

La acest item au r spuns corect jum tate dintre elevii români, îns  media înregistrat  
la nivel interna ional dep e te scorul României.  

Gre eala tipic . Elevii nu reu esc s  identifice scopul unui articol. Pe de o parte le 
lipse te exerci iul cu distractori plauzibili. Pe de alt  parte, e ueaz  în opera ia de a selecta 
informa ia esen ial  dintr-o varietate de informa ii care cuprinde diverse detalii. 

Strategia profesorului. Instrumentarea elevilor cu itemi la alegere: copiii trebuie s  
înve e s  compare fiecare distractor cu informa iile din text, prin reluarea acestuia cu creionul 
în mân . Totodat  elevii trebuie s  fie obi nui i s  diferen ieze între informa ia de detaliu i 
cea esen ial . Acest antrenament se poate realiza printr-un organizator grafic de tip pânz  de 
p ianjen – în centru fiind informa ia esen ial  i în jur alte informa ii de detaliu. Completarea 
acestui tip de organizator se poate face la diverse materii, în urma lecturii din manual sau din 
alte surse sau la orele de matern , cu prec dere la textele nonliterare, dar nu numai! 
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ÎN C UTAREA HRANEI, ITEM 2 

2. Care este acel lucru pe care trebuie s -l faci, pentru a avea grij  de aceste creaturi? 

Clasa a IV-a OR 3.2 s  desprind  idei principale i informa ii de detaliu dintr-un 
text citit (literar-nonliterar) 
 

Proces: Focalizarea i identificarea de informa ii explicit formulate  
 
A. S  le cau i pe sub stânci i pietre. 
B. S  afli tot despre ele. 
C. S  colectezi cât de multe po i. 
D. S  le pui la loc unde le-ai g sit. 

 
D – R spuns acceptabil 

 

A, B, C – R spunsuri inacceptabile  
 
 
Statistic  interna ional  (selec ie – primele i ultimele clasate, România, ri vecine) 
 

ara Procentul de r spunsuri corecte 

Danemarca 91.7% 

Suedia 90.1% 

Slovenia 85,5% 

Ungaria 67,0% 

Bulgaria 62,7% 
România 48.5 % 

Africa de Sud 32.3% 

Qatar 25.4%  

Media interna ional  66.3% 

 

La acest item, rezultatul României este mai mic decât cel al statelor învecinate, 
precum i fa  de media interna ional . Mai pu in de jum tate dintre elevii români au r spuns 
corect la acest item. 

Gre eala tipic . Elevii nu au reu it s  identifice informa ia explicit formulat  
solicitat  de item. Ca i în cazul itemului 1 de la textul dedicat Antarcticii, elevii e ueaz  la o 
întrebare simpl  care vizeaz  o informa ie oferit  la începutul textului. 

Strategia profesorului const  în lucrul sus inut cu textul, formularea de sarcini de 
lectur  care s  vizeze identificarea de detalii pe text, antrenarea cu distractorii plauzibili prin 
compararea fiec rui distractor cu informa iile din text i prin reluarea acestuia cu creionul în 
mân . 
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ÎN C UTAREA HRANEI, ITEM 3 

Întreb rile 3-5 se refer  la proiectul cu furnicile 

3. De ce a ezi m rul în apropierea mu uroiului de furnici? 

Clasa a IV-a OR 3.2 s  desprind  idei principale i informa ii de detaliu dintr-un 
text citit (literar-nonliterar) 

Proces: Realizarea de deduc ii simple 

A. Pentru a bloca drumul furnicilor. 
B. Pentru ca furnicile s - i marcheze drumul. 
C. Pentru a induce furnicile în eroare. 
D. Pentru ca furnicile s  se agite încolo i-ncoace. 

 

B – R spuns acceptabil 
A, C, D – R spunsuri inacceptabile  

 
Statistic  interna ional  (selec ie – primele i ultimele clasate, România, ri vecine) 
 

ara Procentul de r spunsuri corecte 

Austria 89.2% 

Germania 88.8% 

Ungaria 86,3% 

Bulgaria 78,4% 

Slovenia 76,0% 

România 73.6% 

Africa de Sud 35.7% 

Qatar 26.1% 

Media interna ional  72.5% 

 
La acest item, rezultatul României este mai mic decât în cazul Ungariei, Bulgariei i 

Sloveniei i apropiat de media interna ional . 

Gre eala tipic . Acest item le solicit  elevilor s  parcurg  un paragraf i apoi s  ofere 
o concluzie direct  care nu necesit  interpretare. Informa ia solicitat  nu mai este la 
„suprafa a” textului (nu o po i sublinia cu creionul de exemplu), dar poate fi dedus  la o citire 
atent . Elevii au fost distra i de enun urile din celelalte variante care con ineau informa ii din 
text de i acestea erau inadecvate în raport cu întrebarea. 

Strategia profesorului const  în antrenarea elevilor cu distractorii plauzibili prin 
compararea fiec rui enun  din variantele itemului cu informa iile din text.  
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ÎN C UTAREA HRANEI, ITEM 4 

4. Odat  ce o furnic  a g sit ceva hran , cum o g sesc i celelalte furnici din mu uroi? 

Clasa a IV-a OR 3.2 s  desprind  idei principale i informa ii de detaliu dintr-un 
text citit (literar-nonliterar) 

Proces: Focalizarea i identificarea de informa ii explicit formulate  

A. Ele privesc prima furnic  i o urmeaz . 
B. Ele alearg  încolo i-ncoace pân  când g sesc hrana. 
C. Ele simt mirosul l sat de prima furnic . 
D. Ele miros hrana de pe coala de hârtie. 

 

C – R spuns acceptabil 

 

A, B, D – R spunsuri inacceptabile  

 

 
 
Statistic  interna ional  (selec ie – primele i ultimele clasate, România, ri vecine) 
 

ara Procentul de r spunsuri corecte 

Taipei 81.8% 

Fran a 80.6% 

Bulgaria 67,7% 

Ungaria 66,8% 

Slovenia 58,7% 

România 53.4% 

Kuweit 28.1% 

Africa de Sud 26.6% 

Media interna ional  60.1% 

 

La acest item, rezultatul României este mai sc zut decât în cazul statelor vecine, 
precum i fa  de media interna ional .  

Gre eala tipic . Elevii nu au reu it s  identifice informa ia explicit formulat  
solicitat  de item i au fost distra i de alte variante de r spuns. 

Strategia profesorului const  în antrenarea cu distractorii plauzibili prin compararea 
fiec rui distractor cu informa iile din text. Sunt, de asemenea, utile i întreb rile care 
focalizeaz  informa ii de detaliu, explicit formulate la nivelul textelor – asemenea întreb ri 
care solicit  r spunsuri scurte se pot utiliza atât la orele de limb  matern , cât i la alte materii. 



 40

ÎN C UTAREA HRANEI, ITEM 5 

5. De ce se agit  furnicile încolo i-ncoace dup  ce tu ai împr tiat p mântul?  

Clasa a IV-a OR 3.2 s  desprind  idei principale i informa ii de detaliu dintr-un 
text citit (literar-nonliterar) 
 

Proces: Interpretarea i integrarea ideilor i informa iilor 
 

1 – R spuns acceptabil 

R spunsul demonstreaz  c  s-a în eles faptul c  furnicile se agit  încoace i-ncolo pentru 
c  nu mai g sesc urma l sat  ( i de aceea î i las  alta) sau pentru c  î i caut  mâncarea. 

Exemple: 
– Trebuie s  marcheze un nou drum. 
– Nu mai g sesc urma l sat . 
– Mirosul a disp rut. 
– Au pierdut mirosul l sat de prima furnic . 
– Caut  mâncarea. 
– P mântul a acoperit urma. 
– Pentru c  i-ai distrus urma l sat . 

0 – R spuns inacceptabil – nu apar enun uri echivalente exemplelor de mai sus. 
 
Statistic  interna ional  (selec ie – primele i ultimele clasate, România, ri vecine) 

ara Procentul de r spunsuri corecte 

Hong Kong 75.2% 

Taipei 73.9% 

Ungaria 70,5% 

Slovenia 61,4% 

Bulgaria 57,3% 

România 54.7% 

Kuweit 21.7% 

Maroc 10.8% 

Media interna ional  53.2% 

 
Rezultatele elevilor români se situeaz  aproape de media interna ional  i sub cele 

ob inute de elevii din Ungaria, Bulgaria, Slovenia. 

Gre eala tipic . Elevii nu reu esc s  integreze mai multe informa ii referitoare la 
comportamentul furnicilor pe care textul le furnizeaz . R spunsurile lor la acest item au fost 
fie prea generale, fie nerelevante în raport cu întrebarea i informa iile din text. 

Strategia profesorului const  în explorarea textului cu tehnici ale gândirii critice (v. 
exemple în sec iunea urm toare a ghidului) precum i în utilizarea unor întreb ri care 
focalizeaz  comprehensiunea textului. Pentru a antrena interpretarea, profesorul trebuie s  
dep easc  cli eul lecturii în care accentul este pe vocabular sau pe gramatic  i s  foloseasc  
timpul orei pentru a obi nui elevii s  adreseze întreb ri textului. Setul investigatorului perfect 
(ce, cum, de ce, unde, când) poate fi cu prec dere util. În cazul de fa , chiar textul de 
informare invit  la acest tip de interogare.  
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ÎN C UTAREA HRANEI, ITEM 6 

Întreb rile 6-9 se refer  la Proiectul cu gândacii de p mânt 
 

6. Cum î i g sesc hrana gândacii de p mânt? 

Clasa a IV-a OR 3.2 s  desprind  idei principale i informa ii de detaliu dintr-un 
text citit (literar-nonliterar) 
 

Proces: Focalizarea i identificarea de informa ii explicit formulate 

 

A. Ei se deplaseaz  de-a lungul coridorului. 
B. Ei simt hrana cu ajutorul antenelor. 
C. Ei urm resc dâra de miros. 
D. Ei v d hrana în întuneric. 
 

B – R spuns acceptabil 
A, C, D – R spunsuri inacceptabile  

 
 
Statistic  interna ional  (selec ie – primele i ultimele clasate, România, ri vecine) 
 

ara Procentul de r spunsuri corecte 

Rusia 95.2% 

Lituania 92.9% 

Slovenia 85,1% 

Bulgaria 84,6% 

România 83.3% 

Ungaria 82,0% 

Indonezia 44.0% 

Kuweit 35.7% 

Media interna ional  77.8% 

 
România ob ine la acest item un scor bun; se afl  înaintea Ungariei (care de obicei ne 

dep e te la lectur ) i se situeaz  cu aproximativ 5% peste media interna ional . 

Gre eala tipic . Aproape o cincime dintre copii nu au reu it s  sesizeze informa ia 
explicit  oferit  de text pentru aceast  întrebare. Ei au fost distra i de alte variante plauzibile 
ale itemului. 

Strategia profesorului. S -i înve e pe elevi s  lucreze cu itemi cu alegere multipl  i 
s  compare fiecare distractor cu informa iile din text, prin reluarea acestuia cu creionul în 
mân . Totodat  sunt utile întreb rile de comprehensiune care solicit  ca r spuns scurt o 
informa ie explicit  din text, atât la orele de limb  matern , cât i la alte materii. 
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ÎN C UTAREA HRANEI, ITEM 7 

7. Prive te imaginea de la „Studiaz  gândacii de p mânt”. Cum te ajut  imaginea s  
în elegi ce trebuie s  faci în cadrul experimentului? 

Clasa a IV-a OR 3.1. s  sesizeze rolul ilustra iilor ce înso esc un text  
 

Proces: Studierea i evaluarea con inutului, a limbajului i a elementelor textuale 
 

2 – În elegere total  

R spunsul explic  de ce este necesar  imaginea - pentru a în elege cum trebuie 
confec ionat  cutia, cum trebuie puse lucrurile în cutie sau cum trebuie s  arate cutia. 

Exemple: 

– Te ajut  s  în elegi unde trebuie s  pui benzile de carton. 

– Î i arat  unde s  pui lucrurile în cutie/unde este totul. 

– Î i arat  unde s  pui gândacii de p mânt pentru a începe experimentul. 

– Î i spune la ce cap t trebuie puse frunzele. 

– Î i arat  cum s  asamblezi cutia.  

Sau r spunsul demonstreaz  în elegerea faptului c  imaginea vizual  a cutiei face posibil  
reproducerea ei. 

Exemplu: 

– Î i arat  cum ar trebui f cut . 

1 – În elegere par ial  

R spunsul descrie caracteristicile imaginii f r  a ar ta în ce fel sunt acestea utile pentru 
realizarea experimentului. 

Exemple: 

– Folose te s ge i i indica ii. 

– Folose te s ge i i deseneaz  ceea ce este necesar s  folose ti. 

– Pentru c  are indica ii clare. 

0 – În elegere zero  

R spunsul nu include o motiva ie potrivit  sau corect  a utilit ii imaginii. Poate furniza 
informa ii din text sau repeta întrebarea. 

Exemple: 

– Arat  etapele experimentului. 

– M  ajut  s  în eleg cum g sesc mâncarea gândacii de p mânt. 

– Te ajut  s  tii ce s  faci. 
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Statistic  interna ional  (selec ie – primele i ultimele clasate, România, ri vecine) 

ara 

Procentul de 
r spunsuri 

corecte 
-în elegere total - 

Procentul de 
r spunsuri corecte
-în elegere par ial -

Procentul de 
r spunsuri incorecte

-în elegere zero- 

Canada, Ontario 48.1% 14.4% 35.3% 

Rusia 46.0% 7.5% 39.3% 

Ungaria 33,2% 12.6% 43% 

Bulgaria 24,5% 25.1% 54.1% 

România 18.9% 11.1% 57.1% 

Slovenia 13,2% 7.1% 57.1% 

Qatar 2.1% 1.1% 75.9% 

Maroc 0.9% 5.4% 60.1% 

Media interna ional  21.4% 11.2% 51.9% 

Acest item s-a dovedit a fi dificil pentru rile participante la studiul PIRLS 2006, 
media interna ional  pentru în elegere total  situându-se abia la pu in peste 20%, iar pentru 
în elegere par ial  la pu in peste 10%. Procentele României se afl  u or sub aceste valori. 
Înregistr m aproape 60% de r spunsuri incorecte, precum i multe non-r spunsuri.  

Gre eala tipic . Elevii nu reu esc s  decodeze elementele iconice i nu se pot raporta 
metacognitiv la suportul vizual (nu în eleg la ce i-ar putea ajuta o imagine care înso e te un 
text de informare). Practic ei nu folosesc nici textul i nici imaginea care înso e te textul 
pentru a se informa asupra unor elemente pe care nu le cunosc. 

Strategia profesorului  

– Utilizarea de imagini pentru a oferi puncte de acces semnificative într-un text 
(chiar dac  acest text nu este înso it de suport iconic) – imaginea ca intrare în 
atmosfera textului literar, ca pretext pentru o discu ie referitoare la tema textului 
non-literar. 

– Valorificarea imaginilor care înso esc textele prin adresarea de întreb ri care 
exploateaz  poten ialul de semnifica ie al suportului iconic. 

– Antrenarea elevilor pentru a descoperi rolul imaginilor în texte informative (cum 
este cazul itemului de fa ). 

– Utilizarea imaginilor pentru a adânci în elegerea dobândit  de elevi prin lectura 
textului. 

– Lectura imaginilor – început  de la clasele mici – pentru a descoperi detalii, 
pentru a face compara ii între elementele iconice i a face transferuri spre alte 
experien e de lectur .  
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ÎN C UTAREA HRANEI, ITEM 8 

8. În cadrul etapei a 3-a din proiectul cu gândacii de p mânt, ce crezi c  se va 
întâmpla dac  mu i frunzele umede, în partea stâng  a cutiei?  

Clasa a IV-a OR 3.7 s  manifeste interes i ini iativ  pentru lectura unor texte 
variate literare sau nonliterare 

 

Proces: Interpretarea i integrarea ideilor i informa iilor 

1 – R spuns acceptabil 

R spunsul include deduc ia logic  rezultat  din text, conform c reia gândacii de p mânt 
vor coti (în cele din urm ) la stânga, c tre frunze. Se accept  afirma ia c  gândacii de 
p mânt vor coti c tre locul unde se afl  mâncarea sau în direc ie opus  celei din 
experiment, f r  a fi nevoie s  se specifice clar „c tre stânga”.  

Exemple: 

– Vor sim i mâncarea i o vor g si.  
– Se vor îndrepta în direc ia opus . 
– Vor coti la stânga. 

0 – R spuns inacceptabil 

R spunsul nu identific  precis în ce direc ie se vor îndrepta gândacii de p mânt. 

Exemple: 

– Vor fi deruta i. 
– Unii o vor lua la stânga. Al ii o vor lua la dreapta.  

 
Statistic  interna ional  (selec ie – primele i ultimele clasate, România, ri vecine) 
 

ara Procentul de r spunsuri corecte 

Singapore 82.7% 

Italia 74.3% 

Ungaria 62,9% 

Bulgaria 62,6% 

Slovenia 60,1% 

România 54.6% 

Maroc 14,6% 

Africa de Sud 11,6% 

Media interna ional  54.6% 

 
La acest item, rezultatul României se situeaz  la acela i nivel cu media interna ional . 

Gre eala tipic . Aproape o jum tate dintre elevi nu reu esc s  în eleag  concluzia 
experimentului prezentat i e ueaz  în a prezice ce se întâmpl  când experimentul este reluat 
cu modificarea unei variabile. 

Strategia profesorului const  în exersarea predic iilor i a inferin ei. Un joc posibil la 
finalul lecturii este: Ce-ar fi dac ... (o oportunitate pentru a exersa ipoteze pornind de la text). 



 45

ÎN C UTAREA HRANEI, ITEM 9 

9. Ce se aseam n  în modul în care furnicile i gândacii de p mânt î i g sesc hrana?  

Clasa a IV-a OR 3.2 s  desprind  idei principale i informa ii de detaliu dintr-un 
text citit (literar-nonliterar) 
 

Proces: Interpretarea i integrarea ideilor i informa iilor  

1 – R spuns acceptabil 

R spunsul demonstreaz  c  s-a în eles faptul c  furnicile i gândacii de p mânt î i g sesc 
mâncarea folosindu-se de antene sau de organele de sim . 

Exemple: 
– Î i folosesc antenele. 
– Î i simt prin miros, mâncarea. 
– Folosesc sim ul mirosului. 

0 – R spuns neacceptabil 

R spunsul nu include o asem nare valabil  sau precis  între furnici i gândacii de p mânt 
sau include o diferen , nu o asem nare.  

Exemple: 

– Ambii urm resc un drum.  

– Furnicile o urmeaz  pe prima furnic , dar gândacii de p mânt merg unul câte unul.  

 
Statistic  interna ional  (selec ie – primele i ultimele clasate, România, ri vecine) 
 

ara Procentul de r spunsuri corecte 

Canada, Alberta 80.5% 

Singapore 79.3% 

Bulgaria 60.9% 

Slovenia 59.1% 

Ungaria 55.1% 

România 46.2% 

Qatar 15.1% 

Kuweit 11.5% 

Media interna ional  51.2% 

 
Gre eala tipic . Peste 50% dintre elevii români nu reu esc s  integreze informa iile 

din dou  segmente ale textului citit. În cazul de fa , elevii nu recunosc asem narea referitoare 
la c utarea hranei de c tre cele dou  insecte în cadrul celor dou  experimente. 

Strategia profesorului const  în: utilizarea diagramei Venn pentru a facilita elevilor 
detectarea asem n rilor i deosebirilor; utilizarea întreb rilor ajut toare (Cum î i g sesc 
hrana furnicile? S  g sim în text acest am nunt. Dar gândacii?); accentuarea informa iilor de 
baz  oferite de text (în cazul nostru comportamentele de baz  relevate de experimente) fie 
prin listare, fie prin completarea de organizatori grafici.  
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ÎN C UTAREA HRANEI, ITEM 10 

10. Numeroteaz  etapele, în func ie de instruc iunile referitoare la „Realizeaz  o 
cresc torie de viermi”. Prima a fost deja rezvolvat  pentru tine. 

Clasa a IV-a OR 3.7 s  manifeste interes i ini iativ  pentru lectura unor texte 
variate literare sau nonliterare. 

 

Proces: Realizarea de deduc ii simple  
 

_____ a az  sticla în cutia de pantofi 
____1 perforeaz  partea superioar  a cutiei de pantofi pentru a ob ine g uri 
_____ las  viermii s  cad  în untru 
_____ adaug  cartofi i ceap  
_____ umple sticla cu p mânt i nisip 

 
1 – R spuns acceptabil 
R spunsul con ine ordinea corect  (5, 1, 4, 3, 2) 
0 – R spuns inacceptabil 
R spunsul nu con ine ordinea corect . 

Ordonarea etapelor: 
       ___5 a az  sticla în cutia de pantofi 

____1 perforeaz  partea superioar  a cutiei de pantofi pentru a ob ine g uri 
___4 las  viermii s  cad  în untru 
____3 adaug  cartofi i ceap  
____2 umple sticla cu p mânt i nisip 

Statistic  interna ional  (selec ie – primele i ultimele clasate, România, ri vecine) 

ara Procentul de r spunsuri corecte 
 

Danemarca 46.0% 

Slovenia 34.6% 

Ungaria 31.2% 

Bulgaria 22.5% 

România 19.5% 

Qatar 6.9% 

Kuweit 3.3% 

Media interna ional  29.3% 

Acest item a pus probleme tuturor elevilor - niciun stat nu a înregistrat m car 50% 
r spunsuri corecte. România este cu 10% sub media interna ional . 

Gre eala tipic . Elevii nu reu esc s  ordoneze etapele experimentului de i exist  
descrierea acestuia i sunt oferite informa ii i prin suportul iconic. Dificultatea deduc iei 
const  în absen a tuturor ac iunilor descrise în setul de ordonat. 

Strategia profesorului – operarea cu seturi de ac iuni de ordonat cronologic sau logic 
(pe text informativ) 
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ÎN C UTAREA HRANEI, ITEM 11 

11. Explic  de ce este important s  a ezi straturi de p mânt i nisip în cresc toria de viermi. 

Clasa a IV-a OR 3.2 s  desprind  idei principale i informa ii de detaliu dintr-un 
text citit (literar-nonliterar). 

Proces: Interpretarea i integrarea ideilor i informa iilor  
 

1 – R spuns acceptabil 
R spunsul demonstreaz  c  s-a în eles, c  doar datorit  straturilor va fi vizibil efectul 
produs de s parea tunelurilor (amestecartea straturilor).  

Exemple: 
– Pentru a putea vedea efectul produs de viermi prin s parea de tuneluri. 
– Pentru a putea vedea cum viermii circul  în sus i în jos.  
– Pentru c  viermii amestec  nisipul cu p mântul. 

0 – R spuns inacceptabil 
R spunsul nu include un motiv corect sau potrivit pentru crearea de straturi de nisip i 
p mânt. Poate focaliza pe motivul pentru care viermii sap  tuneluri. 

Exemple: 
– Au mâncat nisipul i p mântul. 
– Este mediul lor natural.  
– Lor nu le place lumina. 
– Pentru a vedea diferen a dup  patru zile. 
– Pentru a vedea ce se întâmpl  cu staturile. 
– Pentru a vedea cum î i g sesc viermii mâncarea. 

Statistic  interna ional  (selec ie – primele i ultimele clasate, România, ri vecine) 

ara Procentul de r spunsuri corecte 

Bulgaria 62.7% 

Austria 41.1% 

Slovenia 27.4% 

România 27.0% 

Ungaria 24.1% 

Maroc 8.9% 

Africa de Sud 5.9% 

Media interna ional  25.8% 

Scorul României este semnificativ mai mic fa  de cel al Bulgariei, situat  pe primul 
loc la nivel interna ional. Pe de alt  parte, la acest item, ne situ m pu in peste media 
interna ional .  

Gre eala tipic . Elevii nu reu esc s  integreze informa ii din mai multe paragrafe ale 
textului, de i acestea sunt de mic  întindere, iar textul este structurat logic, facilitând 
comprehensiunea prin utilizarea de întreb ri i r spunsuri. 

Strategia profesorului. Pentru a construi integrarea de idei i informa ii ob inute din 
lectur  este necesar  oferirea de sprijin prin întreb ri suplimentare - în cazul nostru: Ce fac viermii 
pentru a ajunge la hran ? Crede i ca r mân la suprafa  dup  ce s-au hr nit? E lumin  la 
suprafa ? Ce fac pentru a se retrage la întuneric? Cum ne d m seama la final de aceasta? 
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ÎN C UTAREA HRANEI, ITEM 12 

12. Explic  de ce este important s  a ezi ceap  i cartofi pe suprafa a p mântului în 
cadrul proiectului cu cresc toria de viermi. 

Clasa a IV-a OR 3.2 s  desprind  idei principale i informa ii de detaliu dintr-un 
text citit (literar-nonliterar) 
Proces: Interpretarea i integrarea ideilor i informa iilor  
 

1 – R spuns acceptabil 
R spunsul explic  motivul pentru care a fost pus  mâncarea la suprafa , i anume pentru ca 
viermii s  sape tuneluri pân  sus, dup  hran  (s  sape tuneluri înapoi ca s  evite lumina).  

Exemple: 
– Pentru a face ca viermii s  urce la suprafa . 
– Pentru ca viermii s  aib  un motiv s  se ridice la suprafa . 
– Viermii vor s pa tuneluri pân  la suprafa  pentru a se hr ni.  

0 – R spuns inacceptabil  
R spunsul nu cuprinde o interpretare corect  sau potrivit  pentru importan a cepei i a 
cartofului în cadrul experimentului. 

Exemple: 
– Face ca viermii s  se simt  ca i cum ar fi într-un morman de b legar.  
– Ca s  le miroas  viermii.  
– Ei vor muri. 
– Pentru ca viermii s  m nânce. 

 
Statistic  interna ional  (selec ie – primele i ultimele clasate, România, ri vecine) 

 

ara Procentul de r spunsuri corecte 
 

Bulgaria 74.6% 

Republica Moldova 61.4% 

Ungaria 34,3% 

Slovenia 22,5% 

România 13.8% 

Kuweit 7.2% 

Maroc 5.6% 

Media interna ional  23.2% 
 

În cazul acestui item, Bulgaria s-a situat pe primul loc la nivel interna ional, locul al 
doilea fiind ocupat de Republica Moldova (aspect atipic). Scorul României este sub cel 
ob inut de c tre statele învecinate i cu aproape 10% mai mic fa  de media interna ional .  

Gre eala tipic . Elevii nu reu esc s  g seasc  explica ii în text pentru a rezolva o 
sarcin  de lucru. Practic ei nu folosesc textul pentru a se informa asupra unor elemente pe care 
nu le cunosc. 

Strategia profesorului const  în a solicita elevilor explica ii referitoare la informa iile 
cuprinse în textele citite. Se poate organiza un moment special al activit ii de lectur  intitulat 
DE CE? (profesorul va structura întreb ri care s  se raporteze la elementele de baz  ale 
textului, invitând elevii s  g seasc  motive pertinente pe baza celor citite). Este antrenat  
astfel sistematic interpretarea con inutului prin oferirea de explica ii. 
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ÎN C UTAREA HRANEI, ITEM 13 

13. Fiecare proiect are Ce se întâmpl ? i De ce? într-o caset  separat . Care este 
motivul existen ei acestor casete? 

Clasa a IV-a OR 3.2 s  desprind  idei principale i informa ii de detaliu dintr-un 
text citit (literar-nonliterar) 
 

Proces: Studierea i evaluarea con inutului, a limbajului i a elementelor textuale 
 

A. pentru a- i explica etapele proiectului 
B. pentru a- i indica ce ai nevoie pentru proiect 
C. pentru a- i spune ce s  faci când ai terminat 
D. pentru a- i explica ce ai observat  

 
D – R spuns acceptabil 

 

A, B, C – R spunsuri inacceptabile  
 

Statistic  interna ional  (selec ie – primele i ultimele clasate, România, ri vecine) 
 

ara 
Procentul de r spunsuri corecte 

În elegere total  
Singapore 69.6% 

    Rusia 65.7% 

Slovenia  63.0% 

Ungaria 56.6% 

Bulgaria 43.7% 

România 39.7% 

Maroc 15.4% 

Iran 14.1% 

Media interna ional  42.6% 

 
La acest item, r spunsurile elevilor români au fost slabe, scorul fiind mai mic decât 

media interna ional  i decât al rilor vecine.  

Gre eala tipic . Ignorarea importan ei organizatorilor grafici pentru sistematizarea 
informa iei importante – elevii nu reu esc s  recunoasc  sinteza realizat  în textul de 
informare prin intermediul unor casete definite interogativ. 

Strategia profesorului const  în: 

– utilizarea de organizatori grafici pentru a sistematiza al turi de elevi informa ia din 
text (cu timpul elevii vor completa singuri organizatorii pentru a realiza sinteza); 

– studierea componentelor textului i identificarea rolului diverselor elemente 
constitutive; 

– familiarizarea elevilor cu întreb ri metacognitive care s  le jaloneze parcursul 
înv rii i s  îi ajute s  identifice ce anume le sprijin  în elegerea. 
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ÎN C UTAREA HRANEI, ITEM 14 

14. Care dintre cele trei proiecte i s-a p rut cel mai interesant? Folose te informa iile 
din text pentru a explica r spunsul t u. 

Clasa a IV-a OR 3.7. S  manifeste interes i ini iativ  pentru lectura unor texte 
variate literare sau nonliterare 
 

Proces: Interpretarea i integrarea ideilor i informa iilor  
 

2 – În elegere total  

R spunsul cuprinde alegerea unui proiect, ilustrat  cu informa ii concrete din text sau 
poate furniza o deduc ie care reflect  informa ii specifice din text.  

Exemple: 

– Proiectul cu furnicile, deoarece mi-ar pl cea s  v d dac  furnicile î i fac un 
drum pân  la un alt fel de mâncare, în afar  de m r.  

– Cresc toria de viermi, deoarece mi-ar pl cea s  realizez o cresc torie de viermi 
i s  verific în fiecare zi dac  i-au s pat tunele. 

– Proiectul cu gândacii de p mânt, deoarece mi-ar pl cea s  confec ionez 
labirintul de coridoare.  

– Proiectul cu furnicile deoarece acesta nu necesit  prea mult timp pentru
 a-l preg ti. 

1 – În elegere par ial  

R spunsul con ine alegerea unui proiect argumentat  printr-o explica ie cu caracter 
general care se refer  la text, dar care este aplicabil  pentru oricare dintre proiecte. 

Exemple: 

– Proiectul cu gândacii de p mânt, deoarece ar fi distractiv s -i g sesc. 

– Cresc toria de viermi pentru c  ar fi distractiv s -i v d hr nindu-se. 

0 – În elegere zero  

R spunsul nu con ine alegerea unui proiect sau nominalizeaz  un proiect f r  a ad uga nici 
o informa ie legat  de text care s  sus in  decizia. Observa i c  a afirma c  proiectul este 
„interesant” este un r spuns circular deoarece acesta este cuvântul folosit în întrebare.  

Exemple: 

– Mi-ar pl cea s  caut astfel de vie uitoare. 

– Proiectul cu furnicile, deoarece este interesant. 

– Proiectul cu gândacii de p mânt. 

– Cresc toria de viermi. Nu tiam nimic despre viermi înainte, iar proiectul pare 
s  fie distractiv. 
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Statistic  interna ional  (selec ie – primele i ultimele clasate, România, ri vecine) 
 

ara 
Procentul de 

r spunsuri corecte 
-în elegere total - 

Procentul de 
r spunsuri par ial 

corecte 
-în elegere par ial -

Procentul de 
r spunsuri 
incorecte 

-în elegere zero- 
Hong Kong 61.5% 22.6% 8.7% 

Lituania 56.6% 15.9% 24.1% 

Ungaria 40.3% 16.9% 34.4% 

Bulgaria 37.7% 27.8% 21.8% 

Slovenia 28,8% 12.5% 49.4% 

România 7.3% 17.2% 59.4% 

Africa de Sud 5.5% 4.1% 46.0% 

Kuweit 2.3% 2.3% 34.6% 

Maroc 0.0% 5.3% 51.7% 

Media interna ional  29.7% 13.4% 41.2% 

 
România a ob inut un scor foarte mic fa  de statele învecinate i se situeaz  

aproximativ la jum tatea mediei interna ionale. Aproape 60% dintre elevii români nu au putut 
argumenta care dintre proiecte li s-a p rut cel mai interesant.  

Gre eala tipic . Ca i în cazul ultimului item de la textul dedicat Antarcticii, elevii nu 
reu esc s  indice impactul pe care textul l-a avut asupra lor, oferind argumente extrase din 
lectur .  

Strategia profesorului const  în solicitarea sistematic  a unor r spunsuri personale 
care s  fie ilustrate cu argumente extrase din text.  

– De ce i-a pl cut...? Folose te informa iile din text pentru a explica r spunsul 

– Ce este mai interesant ...? Explic  pe baza a dou  motive aflate în text 

– Ce e mai bine de f cut...? Ofer  cel pu in un motiv din text pentru a- i ilustra 
r spunsul 

– Cum ai putea i tu s ...? Folose te informa iile din text pentru exemplificare 
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MICUL BULG RE DE LUT, ITEM 1 

1. Numeroteaz  propozi iile de mai jos în ordinea evenimentelor întâmplate în 
povestire. Num rul 1 a fost rezolvat pentru tine. 

__ Ploaia a f cut bulg rele de lut umed i moale.  

__ Un b iat a încercat s  transforme bulg rele de lut într-un castron. 

__ O fat  a transformat bulg rele de lut într-o can .  

__ Bulg rele de lut s-a uscat. 

 1 Bulg rele de lut era în lad .  

Clasa a IV-a S7 Formularea ideilor principale ale unui text narativ 

Proces: Focalizarea i identificarea de informa ii explicit formulate 
 

1 – R spuns acceptabil  

Aceste r spunsuri identific  ordinea potrivit  a evenimentelor povestirii. 
Eviden a: 
Se numeroteaz  exact propozi iile, a a cum e ar tat mai jos. Pentru a primi credit 
complet, fiecare propozi ie trebuie s  aib  num rul potrivit. 

0 – R spuns inacceptabil  

Aceste r spunsuri nu identific  ordinea potrivit  a evenimentelor povestirii. 
Eviden a:  
R spunsul nu numeroteaz  exact propozi iile. 

Ordonarea corect  a propozi iilor  

 4 Ploaia a f cut bulg rele de lut umed i moale.  
 2 Un b iat a încercat s  transforme bulg rele de lut într-un castron. 
 5 O fat  a transformat bulg rele de lut într-o can .  
 3 Bulg rele de lut s-a uscat. 
 1 Bulg rele de lut era în co .

 
 
Statistic  interna ional  (selec ie – primele i ultimele clasate, România, ri vecine) 
 

ara Procentul de r spunsuri corecte 

Ungaria 84.1% 

Germania 83.7% 

Bulgaria 65.6% 

România 56.7% 

Maroc 13.3% 

Qatar 11.8% 

Media interna ional  60.5% 

 



 56

Itemul solicit  ordonarea mai multor enun uri pentru a reface ordinea evenimentelor 
din poveste. Datele statistice ne indic  faptul c  rezultatele ob inute de elevii din România se 
afl  atât sub media interna ional , cât i sub rezultatele ob inute de elevii din rile vecine, 
Ungaria i Bulgaria.  

Gre eala tipic . Peste 40% dintre elevi nu reu esc s  identifice ordinea corect  a 
derul rii evenimentelor; este un procent inexplicabil de mare deoarece în practic  se lucreaz  
foarte mult cu acest gen de exerci iu. 

Strategia profesorului: 
– Antrenamente de exploatare adecvat  a textului care s  insiste pe elementele 

nara iunii: Cine? Ce face? Unde? Când? Cine poveste te? 

– Refacerea ordinii cronologice a evenimentelor dintr-o nara iune prin întreb ri de 
tipul: Ce s-a întâmplat mai întâi? Dar apoi? i dup  aceea? i dup ...? i în final? 

– Alte antrenamente care sprijin  sesizarea corect  a ordinii derul rii evenimentelor 
dintr-un text literar sunt: 

realizarea unui calendar al evenimentelor, cu dispunerea acestora pe o ax  a 
timpului (vezi sec iunea cu solu ii didactice) i 

repovestirea cu ajutorul unor c r i de joc pe care sunt desenate personaje din 
poveste i scene importante din derularea acesteia (cu prec dere la clasele mici, 
c r ile de joc pot fi realizate de elevi în cadrul activit ilor practice).  
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MICUL BULG RE DE LUT, ITEM 2 

2. De ce era bulg rele de lut în lad  de a a de mult  vreme? 

Clasa a IV-a OR 3.2 s  desprind  idei principale i informa ii de detaliu dintr-un 
text citit (literar-nonliterar) 

Proces: Realizarea de deduc ii simple 

 

1 – R spuns acceptabil 
Aceste r spunsuri ofer  o concluzie potrivit  referitoare la situa ia ini ial  grea a bulg relui 
de lut.  
Eviden a: 
R spunsul demonstreaz  în elegerea faptului c  bulg rele de lut nu era la fel de accesibil 
ca alt  bucat  de lut. Se poate centra pe faptul c  era la marginea l zii sau într-un col  al 
acesteia. 

Exemple: 
– Pentru c  era la margine. 
– Era turtit într-un col . 

Sau r spunsul se poate centra pe faptul c  alt  bucat  de lut era întotdeuna folosit  
prima.  

Exemple: 
– Pentru c  oamenii foloseau alt  bucat  de lut. 
– Copiii alegeau alt  bucat  de lut.  

0 – R spuns inacceptabil  
Aceste r spunsuri nu ofer  o concluzie potrivit  referitoare la starea ini ial  grea a 
bulg relui de lut.

Eviden a:  

R spunsul nu demonstreaz  în elegerea fie a pozi iei bulg relui de lut în lad , fie a faptului 
c  alt  bucat  de lut era folosit  întotdeuna prima. Poate oferi doar o explica ie vag  sau 
inexact .  

Exemple: 

– Pentru c  nimeni nu-l pl cea. 

– Era cea mai veche bucat  de lut. 

 
 
Statistic  interna ional  (selec ie – primele i ultimele clasate, România, ri vecine) 
 

ara Procentul de r spunsuri corecte 

Taipei  71.8% 

Ungaria 69.3% 

Bulgaria 54.5% 

România 28.4% 

Maroc 8.8% 

Africa de Sud 8.4% 

Media interna ional  40.1% 
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Itemul presupune tragerea unei concluzii directe referitoare la bulg rele de lut prin 
lectura primului paragraf. Concluzia nu presupune interpretare, cititorul deducând motivul pe 
baza informa iilor cuprinse în paragraf. Rezultatele României sunt i de aceast  dat  mai slabe 
atât fa  de rile vecine, cât i fa  de media interna ional .  

Gre eala tipic . Greutatea întâmpinat  de copii în a face deduc ii simple pe un astfel 
de text poate fi cauzat  nu numai de lipsa de antrenament specific ci i de faptul c  acest tip 
de text literar e diferit de textele prezente în manualele noastre. Nu abund  în figuri de stil, iar 
exprimarea se dore te a fi clar  i la obiect. Astfel, for a de sugestie a textului nu e dat  de 
num rul mare de cuvinte, ci de originalitatea punerii acestora în context. 

Strategia profesorului:  

– Antrenamente pentru formularea de concluzii directe: explorarea semnifica iilor 
textului prin adresarea întreb rilor: De ce...? Cum...? atunci când r spunsul nu este 
oferit în mod explicit de text;  

– indicarea paragrafului unde poate fi descoperit r spunsul i încurajarea elevilor 
pentru a reciti respectivul fragment; 

– studierea unor texte literare cu stiluri diferite;  

– renun area la ideea dup  care un vocabular bogat, plin de expresii frumoase denot  
o lectur  de profunzime sau c  acesta ar conduce în mod necesar la o exprimare mai 
plastic . 
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MICUL BULG RE DE LUT, ITEM 3 

3. La începutul povestirii ce- i dorea bulg rele de lut? 

Clasa a IV-a OR 3.2 s  desprind  idei principale i informa ii de detaliu dintr-un 
text citit (literar-nonliterar) 

Proces: Realizarea de deduc ii simple  
 

1 – R spuns acceptabil  
Aceste r spunsuri ofer  o concluzie potrivit  referitoare la sentimentele bulg relui de lut, de 
la începutul povestirii. 
Eviden a: 
R spunsul demonstreaz  în elegerea faptului c  bulg rele de lut dorea s  fie folosit, ca i 
alt  bucat  de lut din lad  (dorin a sa pe termen scurt)  

Exemple: 
– S  fie manipulat i s  se joace cu el.  
– S  fie ales.  

Sau r spunsul se poate centra pe rezultatul folosirii sale - ca i a altor buc i de lut (dorin a 
sa pe termen lung) i pe a avea un scop sau un sentiment de împlinire. 

Exemple: 
– S  fie transformat într-un obiect i folosit mult. 
– Ca oamenii s -l transforme în ceva folositor. 

0 – R spuns inacceptabil  
Aceste r spunsuri nu ofer  o concluzie potrivit  referitoare la sentimentele bulg relui de 
lut, de la începutul povestirii. 
Eviden a:  
R spunsul nu demonstreaz  în elegerea faptului c  bulg rele de lut dorea s  fie folosit sau 
transformat în ceva, ca i alt  bucat  de lut. Poate oferi doar o explica ie vag  sau inexact .  

Exemple: 
– S  fie o can . [La începutul povestirii bulg rele de lut nu i-a dorit în mod 

explicit s  fie o can .] 
– Voia s  fie pl cut. 
– Voia s  plou . 

 
 
Statistic  interna ional  (selec ie – primele i ultimele clasate, România, ri vecine) 
 

ara Procentul de r spunsuri corecte 

Ungaria 89.1% 

Danemarca 87.3% 

Bulgaria 80.9% 

Norvegia (clasa a V-a) 71.4% 

România 70.0% 

Spania 64.8% 

Kuweit 18.9% 

Maroc 5.7% 

Media interna ional  68.2% 
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Itemul solicit  oferirea unei concluzii referitoare la sentimentele bulg rului de lut la 
începutul povestirii. De i procentul ob inut de elevii români este cu pu in deasupra mediei 
interna ionale, ne situ m sub scorul ob inut de rile vecine, Ungaria i Bulgaria.  

Gre eala tipic . Copiii au întâmpinat dificult i în descoperirea sentimentelor 
bulg relui de lut într-un anume moment al povestirii. 

Strategia profesorului const  în formularea de întreb ri prin care elevii s  descifreze 
paleta de emo ii i sentimente ale personajelor din textele literare, de-a lungul derul rii 
evenimentelor.  

– Ce î i dorea personajul la începutul pove tii? 

– De ce credea bulg rele de lut c  e distractiv s  se afle pe roata olarului?  

– De ce era îngrozit bulg rele de lut când a r mas uitat lâng  fereastr ? 

– Cum se sim ea personajul la sfâr itul pove tii? Mimeaz . Po i formula i un 
r spuns scurt? 

– De ce era personajul sup rat atunci când...? Explic  folosind ceea ce ai citit. 

– Cum s-a sim it personajul când ...? 

– Descrie emo iile personajului atunci când... Folose te exemple din ceea ce ai citit. 

– Era fericit personajul atunci când...? Prezint  dou  exemple din text pentru a- i 
motiva r spunsul. 

– Cum s-au schimbat sentimentele personajului dup  ce i-a dat seama c  ...? 
Men ioneaz  un exemplu din text pentru a- i motiva r spunsul. 

– Dorin ele/ sentimentele personajului se modific  pe parcursul povestirii. Cum 
anume? Explic  folosind ceea ce ai citit. 
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4. MICUL BULG RE DE LUT, ITEM 4 

De ce a fost lutul în cele din urm  scos din lad ? 

A. To i ceilal i bulg ri de lut au fost folosi i. 
B. Se afla deasupra celorlal i bulg ri de lut. 
C. B iatul a ales acel bulg re de lut pentru c  i-a pl cut în mod special. 
D. Profesorul i-a spus b iatului s  foloseasc  acel bulg re. 

Clasa a IV-a OR 3.2 s  desprind  idei principale i informa ii de detaliu dintr-un 
text citit (literar-nonliterar) 

Proces: Realizarea de deduc ii simple  
 

A – R spuns acceptabil  
 
B, C, D – R spunsuri inacceptabile  
. 

 
Statistic  interna ional  (selec ie – primele i ultimele clasate, România, ri vecine) 
 

ara Procentul de r spunsuri corecte 

Suedia 79.1% 

Danemarca 78.8% 

Ungaria 56.1% 

Bulgaria 53.4% 

România 45.4% 

Maroc 20.7% 

Qatar 17.0% 

Media interna ional  52.8% 

 
Itemul solicit  o concluzie potrivit  referitoare la motivul pentru care bulg rele a fost 

folosit în sfâr it. R spunsul corect demonstreaz  în elegerea faptului c  bulg rele de lut a 
fost folosit ultimul. Varianta corect  este A, ceea ce face itemul s  nu fie unul dificil. În plus, 
aceast  variant  parafrazeaz  un fragment al textului – Micul bulg re de lut a fost ultimul 
ales, dar a fost scos afar . Rezultatele situate atât sub media interna ional , cât i sub 
rezultatele ob inute de rile vecine subliniaz  o dat  în plus lipsa de preocupare pentru 
procesul de formulare de deduc ii, fie ele i simple. 

Gre eala tipic . Peste 50% dintre copii au r spuns gre it, alegând ca variant  corect  
unul dintre distractorii itemului. 

 

Strategia profesorului:  

– S -i înve e pe elevi s  lucreze cu itemi cu alegere multipl  i s  compare fiecare 
distractor cu informa iile din text, prin reluarea acestuia cu creionul în mân ; 

– S  înceap  antrenamentul prin explorarea textului cu ajutorul unor întreb ri care 
parafrazeaz  enun uri importante pentru desf urarea ac iunii. În cazul nostru:  

Ce se întâmplase în atelier în weekend de a trebuit femeia s  fac  cur enie? 

De ce a l sat b iatul bulg rele de lut nefinisat? 
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O abordare interesant  aici ar fi drumul invers, în care s  se porneasc  de la 
formularea de cât mai multe întreb ri pe un fragment citit. 

Aceast  metod  se nume te explozia stelar , seam n  cu brainstormingul i 
presupune urm toarele etape: 

– se cite te un fragment dintr-o poveste i se formuleaz  o problem , în cazul nostru 
dorin a bulg relui de lut de a fi scos din lad  

– se împarte clasa în grupuri mici 

– fiecare grup formuleaz , într-un timp dat, cât mai multe întreb ri ini iale, de tipul: 
Cine ?, Ce ?, Când ?, Cum ?, De ce ? 

– întreb rile formulate ini ial pot genera alte întreb ri mai complexe 

– fiecare grup prezint  colegilor lista cu întreb ri pe care le-a formulat 

– sunt eviden iate întreb rile cele mai interesante, pentru care se construiesc cu elevii 
mai multe variante de r spuns, (inclusiv distractori) 

– se apreciaz  activitatea din fiecare grup. 
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5. MICUL BULG RE DE LUT, ITEM 5 

Ce a f cut b iatul care poate fi considerat neglijen ? 

A. L s  lutul pe roata olarului. 
B. Învârti roata olarului cât de repede putea. 
C. Puse lutul lâng  fereastr . 
D. Împinse i pres  lutul. 

Clasa a IV-a OR 3.2 s  desprind  idei principale i informa ii de detaliu dintr-un 
text citit (literar-nonliterar) 

Proces: Realizarea de deduc ii simple  
 

C – R spuns acceptabil  
 
A, B, D – R spunsuri inacceptabile  

 
Statistic  interna ional  (selec ie – primele i ultimele clasate, România, ri vecine) 
 

ara Procentul de r spunsuri corecte 

Ungaria 91.1% 

Germania 87.8% 

Bulgaria 72.5% 

România 62.1% 

Kuweit 39.0% 

Iran 34.3% 

Media interna ional  69.7% 

 
Scorul României este sub cel al rilor vecine precum i sub media interna ional . 
 

Gre eala tipic . Elevii nu reu esc s  trag  concluzii directe pornind de la informa iile 
din text i se las  distra i de alte variante plauzibile ale itemului. 

 

Strategia profesorului: 
Pentru aprofundarea în elegerii unui text se poate folosi metoda Ghidul de studiu, 

astfel: 
profesorul formuleaz  câteva întreb ri care servesc drept ghid de studiu în 
abordarea textului; r spunsurile la aceste întreb ri trebuie descoperite prin studierea 
cu aten ie a textului;  
elevii interpreteaz  textul, având ca punct de plecare întreb rile formulate de 
profesor, prin activit i de reflec ie individual  sau în grupuri mici. 

Pot fi formulate întreb ri pentru: reconstituirea subiectului, eviden ierea momentului 
subiectului, descoperirea diverselor informa ii furnizate de text, cum ar fi cazul de fa , în care 
elevii pot fi solicita i s  exploreze tipuri de ac iuni pe care le-a desf urat b iatul i care pot fi 
considerate neglijen  etc.  

Ghidul de studiu reprezint  o metod  valoroas  pentru c : ghideaz  lectura elevilor, 
încurajeaz  înv area prin cooperare i exprimarea p rerilor, orienteaz  selec ia corect  a 
informa iilor dintr-un text. 
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6. MICUL BULG RE DE LUT, ITEM 6 

B iatul a l sat bulg rele de lut în pericol. Care era pericolul? 

Clasa a IV-a OR 3.2 s  desprind  idei principale i informa ii de detaliu dintr-un 
text citit (literar-nonliterar) 

Proces: Interpretarea i integrarea ideilor i informa iilor 
 

1 – R spuns acceptabil  
Aceste r spunsuri integreaz  idei în povestire, pentru a interpreta natura pericolului în care 
se afla bulg rele de lut.  
Eviden a: 
R spunsul demonstreaz  în elegerea faptului c  bulg rele de lut era în pericolul de a se 
usca sau de a se înt ri. (E acceptabil dac  interpretarea elevului e aceea c  bulg rele de lut 
e în pericol de a muri.) 

Exemple: 
– Pericolul în care se afla bulg rele de lut era acela c  ar putea s  se usuce. 
– Pericolul era pierderea umezelii. 
– Nu voia s  fie piatr . 
– Bulg rele ar putea muri. 

0 – R spuns inacceptabil  
Aceste r spunsuri nu ofer  o interpretare potrivit  a naturii pericolului în care se afla 
bulg rele de lut.  
Eviden a:  
R spunsul nu demonstreaz  în elegerea faptului c  bulg rele de lut era în pericol de a se 
usca sau de a se înt ri. Poate oferi doar o explica ie vag  sau inexact .  

Exemple: 
– Era într-un mare pericol. 
– Se temea c  ar putea c dea peste fereastr . (Not : Nu exist  nicio eviden  în 

poveste c  pericolul întâmpinat de bulg rele de lut era c  ar fi putut s  cad  peste 
fereastr .) 

– Umezeala din lad  - care-i lipsea bulg relui de lut - era un pericol. (Not : 
„lipsa” umezelii nu induce pericolul usc rii)  

Sau r spunsul poate descrie evenimentele intrigii, care duc la pericol sau contribuie la 
pericol, dar nu descrie posibilitatea ca lutul s  se usuce sau s  se înt reasc . 

Exemple: 
– B iatul l-a l sat pe fereastr . 
– Nu a fost pus înapoi în lad . 
– Bulg rele de lut a fost l sat în soarele fierbinte. (Not : Aceasta nu descrie 

pericolul.)  
 

 

Statistic  interna ional  (selec ie – primele i ultimele clasate, România, ri vecine) 
 

ara Procentul de r spunsuri corecte 

Ungaria 84.9 % 

Olanda 82.6 % 

Bulgaria 65.3% 

România 54.8 % 
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Africa de Sud  12.5 % 

Maroc 12.5 % 

Qatar 9.8 % 

Media interna ional  54.7 % 

 
Elevii din România au ob inut un scor mai mic decât cel al elevilor bulgari i maghiari. 

Procentul de 0.1 mai mare decât media interna ional  nu este relevant. 
 

Gre eala tipic . Aproape jum tate dintre elevi au dat r spunsuri care dovedesc 
neîn elegerea textului – ei nu au reu it s  sesizeze pericolul în care se afla bulg rele de lut. De 
fapt, nu au reu it s  integreze diversele informa ii care in de lipsa umezelii ( i de iminen a 
usc rii, a împietririi).  

 

Strategia profesorului. Metoda Ghidul de studiu (vezi item 6) 
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7. MICUL BULG RE DE LUT, ITEM 7 

Cum s-a sim it bulg rele de lut imediat dup  ce b iatul a p r sit atelierul de ol rit? 

A. satif cut 
B. speriat 
C. sup rat 
D. mândru 

Clasa a IV-a OR 3.2 s  desprind  idei principale i informa ii de detaliu dintr-un 
text citit (literar-nonliterar) 

Proces: Realizarea de deduc ii simple  
 

B – R spuns acceptabil  
 
A, C, D – R spunsuri inacceptabile  
 

 
Statistic  interna ional  (selec ie – primele i ultimele clasate, România, ri vecine) 
 

ara Procentul de r spunsuri corecte 

Hong Kong 91.3 % 

Taipei 91.1 % 

Ungaria 86.4% 

Bulgaria 80.9% 

România 46.8 % 

Qatar 43.2 % 

Africa de Sud 35.1 % 

Maroc 31.0 % 

Media interna ional  72.8 % 

 
Punctajul cu mult mai mic fa  de Ungaria i Bulgaria, dar i fa  de media 

interna ional , arat  c  elevii români nu sunt antrena i în recunoa terea de emo ii i 
sentimente, de i literalitatea textului implic  emo ii. 

 
Gre eala tipic . Aprox. 43% dintre elevi au ales alt distractor (statisticile indic  un 

procent mare pentru varianta C – „sup rat”) ceea ce dovede te o posibil  confuzie la nivelul 
recunoa terii emo iilor i sentimentelor de baz . 

 
Strategia profesorului. Abord ri ale textului pentru descifrarea, numirea, compararea, 

emo iilor i a sentimentelor. Utile în acest sens sunt întreb ri care îl pun pe micul cititor în 
situa ia de a recunoa te emo iile: Ce a sim it bulg rele când a fost l sat pe fereastr ? Dar 
atunci când a devenit o piatr  tare? Ce reprezint  mica pic tur  de umezeal  pe care 
bulg rele încearc  s  o p streze înl untrul s u? Cum se simte bulg rele la finalul povestirii? 
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8. MICUL BULG RE DE LUT, ITEM 8 

Ce lucru minunat s-a întâmplat dup  ce bulg rele de lut a stat la fereastr  mai 
mult  vreme? De ce a fost acesta extraordinar pentru bulg rele de lut?  

Clasa a IV-a OR 3.2 s  desprind  idei principale i informa ii de detaliu dintr-un 
text citit (literar-nonliterar) 

Proces: Focalizarea i identificarea de informa ii explicit formulate 

 

2 – În elegere total   

Aceste r spunsuri demonstreaz  în elegerea total  a evenimentelor povestirii, referitoare la 
refacerea bulg relui de lut. 
Eviden a: 
R spunsul afirm  c  ploaia ce intra pe fereastr  a fost lucrul minunat, care s-a întâmplat. 
Pe lâng  aceasta, r spunsul explic  faptul c  ploaia l-a umezit din nou pe bulg rele de 
lut sau a f cut ca acesta s  nu se mai înt reasc .  

Exemple: 

– Lucrul minunat a fost ploaia, pentru c  a umezit lutul.
– A plouat i a f cut lutul s  fie mai moale. 

– Ploaia a f cut în a a fel încât s  nu se înt reasc . 

1 – În elegere par ial   

Aceste r spunsuri demonstreaz  în elegerea par ial  a evenimentelor povestirii, referitoare 
la refacerea bulg relui de lut. 
Eviden a: 
R spunsul descrie lucrul minunat, care s-a întâmplat - ploaia a intrat prin fereastr  sau c  
lutul a devenit ud sau moale din nou. Oricum, r spunsul nu face o leg tur  între ploaie i 
efectul s u fizic asupra lutului. 

Exemple: 

– Lucrul minunat a fost c  a venit ploaia i dorin a sa s-a împlinit. 

– L-a f cut s  fie într-adev r moale. 

0 – În elegere zero 

Aceste r spunsuri demonstreaz  neîn elegerea evenimentelor din povestire, referitoare la 
refacerea bulg relui de lut. 
Eviden a: 
R spunsul nu descrie lucrul minunat, care s-a întâmplat - ploaia a intrat pe fereastr , i nu 
explic  faptul c  lutul a devenit ud i moale, din nou. Poate include doar informa ii vagi, 
inexacte sau f r  leg tur  cu povestirea. 

Exemple: 

– i-a îndeplinit în cele din urm  dorin a. 
– A devenit can . 
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Statistic  interna ional  (selec ie – primele i ultimele clasate, România, ri vecine) 
 

ara 
Procentul de r spunsuri 

corecte 
(în elegere total ) 

Procentul de 
r spunsuri corecte 
(în elegere par ial ) 

Procentul de r spunsuri 
incorecte 

(în elegere 0) 
Luxemburg 56.9 % 20.7% 19.9% 

Rusia 52.5 % 16.% 29.6% 

Bulgaria 48.7% 20% 25.9% 

Ungaria 44.5% 26.7% 27.0% 

România 31.6 % 18.7% 41.8% 

Kuweit 5.3 % 8.6% 43.4% 

Maroc 5.1 % 7.7% 55.1% 

Media 
interna ional  

33.7 % 20.8% 37.4% 

 
Itemul vizeaz  informa ii explicit formulate, îns  relev  o aprofundare a lecturii prin 

aceea c  solicit  r spuns la dou  întreb ri, respectiv recunoa terea unei rela ii cauz -efect 
reliefate de text. Pentru c  a venit ploaia, bulg rele devenit piatr  s-a înmuiat din nou (a fost 
salvat!). La scorare se puncteaz  i în elegerea par ial  care probeaz  relevarea lucrului 
extraordinar care a avut loc. 

 
Gre eala tipic . Aproximativ 70% dintre elevi (un procent foarte mare!) nu reu esc s  

identifice motive explicit formulate în text. Elevii nu au reu it s  conecteze lucrul minunat 
(venirea ploii) de efectul avut asupra bulg relui. În special o întrebare de tipul De ce a fost 
aceasta extraordinar pentru bulg rele de lut? pune probleme de în elegere.  

 
Strategia profesorului. Structurarea rela iei cauz -efect, în cazul nostru, presupune: 

– Indicarea fragmentului pentru ca elevii s  g seasc  informa ia cerut .  

– Discutarea miracolului – Norului i s-a f cut mil  de micul bulg re. Ce a f cut? Ce 
s-a întâmplat când a plouat? Ce a însemnat umezeala pentru bulg rele care 
devenise o piatr  tare? 
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9. MICUL BULG RE DE LUT, ITEM 9 

Care cuvinte din povestire arat  c  feti a tia ce voia s  fac ? 

A. „Degetele ei p reau divine.” 
B. „Feti a v zu bulg rele de lut.” 
C. „Feti a îl ine cu delicate e.” 
D. „Mâinile ei se mi cau cu un scop anume.” 

Clasa a IV-a OR 3.2 s  desprind  idei principale i informa ii de detaliu dintr-un 
text citit (literar-nonliterar) 

Proces: Realizarea de deduc ii simple  
 

D – R spuns acceptabil  
 
A, B, C – R spunsuri inacceptabile  
 

 
 
Statistic  interna ional  (selec ie – primele i ultimele clasate, România, ri vecine) 
 

ara Procentul de r spunsuri corecte 

Rusia 65.1 % 

Ungaria 64.5 % 

Bulgaria 58.6% 

România 45.9 % 

Kuweit 19.8 % 

Africa de Sud 17.2 % 

Media interna ional  41.8 % 

 

Itemul vizeaz  o concluzie direct  referitoare la inten ia feti ei în leg tur  cu micul 
bulg re de lut. Elevii trebuie s  fac  leg tura între feti a tia ce voia s  fac  i „mâinile ei se 
mi cau cu un scop anume”. Rezultatele arat  o medie interna ional  relativ sc zut  – de 
aproximativ 40% scor corect.  

 
Gre eala tipic . România se situeaz  cu pu in peste media interna ional  i sub rile 

vecine selectate pentru analiza noastr . Mul i dintre elevii români au ales varianta A, relevând 
op iunea pentru o „expresie frumoas ” în locul unei deduc ii referitoare la scopul unei ac iuni. 

 
Strategia profesorului:  
– Antrenarea elevilor pentru raportarea corect  la distractori (probarea fiec rui enun  

cu textul i cu enun ul/ întrebarea). 
– Discutarea scopului, efectului, cauzei, consecin ei unor ac iuni prin întreb ri 

specifice, adaptate la contextul textului citit. 
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10. MICUL BULG RE DE LUT, ITEM 10 

Descrie i sentimentele diferite pe care le avea bulg rele de lut la începutul i la 
sfâr itul povestirii. Explica i de ce i s-au schimbat sentimentele. 

Clasa a IV-a OR 3.2 s  desprind  idei principale i informa ii de detaliu dintr-un 
text citit (literar-nonliterar) 

Proces: Interpretarea i integrarea ideilor i informa iilor  

Not  pentru scor ri:  

Elevii pot folosi un limbaj care poate s  nu fie precis pentru a identifica i descrie 
sentimentele. Pentru c  vocabularul elevilor mici poate s  nu includ  o gam  larg  de cuvinte pentru 
a identifica sentimente specifice, scorarea ar trebui s  se adapteze descrierilor de sentimente, care nu 
le numesc precis pe acestea, atâta vreme cât descrierea e în concordan  cu textul. 

P r i din r spunsuri care se refer  la sentimentele bulg relui de lut din centrul 
povestirii (ex. tem tor, îngrozit, îngrijorat) nu sunt exacte; itemul întreab  despre sentimentele 
de la începutul i sfâr itul povestirii.  

 
3 – Nivel de în elegere maxim 

Aceste r spunsuri demonstreaz  în elegerea vast , prin integrarea ideilor de-a lungul 
textului, pentru a sprijini total interpretarea motivului pentru care sentimentele bulg relui de 
lut s-au schimbat în timpul povestirii. 
Eviden a: 
R spunsul ofer  o descriere potrivit  a sentimentelor bulg relui de lut la început i la 
sfâr it. Include informa ii din povestire care explic  de ce s-au schimbat. În explica ie, 
r spunsul demonstreaz  în elegerea unuia dintre urm toarele aspecte ale sentimentelor de 
mândrie ale bulg relui de lut fa  de sine la sfâr itul povestirii: împlinire, utilitate sau 
frumuse e/estetic . Vede i exemplele din tabelul de mai jos. 

Exemple: 
– La început bulg rele de lut era trist. La sfâr it era mândru, pentru c  devenise 

can . 
– Era singur la început i nu avea nicio treab  de f cut. Dar la sfâr it era fericit, 

pentru c  avea. (Not : Indica ia conform c reia nu avea treab  de f cut la 
început duce la un sentiment de împlinire la sfâr it, pentru bucata de lut.) 

– Era trist la început. Dar la sfâr it era fericit, pentru c  fata îl transformase într-o 
can . (Not : „a deveni can ” poate fi considerat un indiciu pentru sentimentul de 
împlinire sau utilitate al bulg relui de lut.) 

2 – Nivel de în elegere mul umitor 

Aceste r spunsuri demonstreaz  în elegerea mul umitoare, prin integrarea ideilor din 
întregul text pentru a sus ine interpretarea motivului pentru care sentimentele bulg relui de 
lut s-au schimbat în timpul povestirii. 
Eviden a: 
R spunsul ofer  o descriere potrivit  a sentimentelor bulg relui de lut la început i la 
sfâr it. Include informa ii din povestire, care explic  de ce s-au schimbat. Oricum explica ia 
pentru care s-au schimbat nu demonstreaz  în elegerea unuia dintre urm toarele aspecte ale 
sentimentelor de mândrie fa  de sine ale bulg relui de lut, de la sfâr itul povestirii: 
împlinire, utilitate sau frumuse e/estetic . 
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Exemple: 
– Era trist la început. Dar era fericit la sfâr it, din cauza a ceea ce a f cut fata.  
– Trist la început i fericit la sfâr it, pentru c  a plecat acas  cu fata.  

Sau r spunsul ofer  o explica ie potrivit  a sentimentelor lui de la început sau de la sfâr it 
(dar nu amândou ) i în explicarea acelui sentiment demonstreaz  în elegerea unuia dintre 
urm toarele aspecte ale sentimentelor de mândrie fa  de sine ale bulg relui de lut, de la 
sfâr it: împlinire, utilitate sau frumuse e/estetic  (vezi exemplele din tabelul de mai jos).  

Exemple: 
– E fericit pentru c  a fost transformat în ceva, e mândru de forma sa i de faptul 

c  st  pe raft cu toate celelalte c ni. 
– Se sim ea fericit pentru c  era ceva folositor. 
– Nu se pl cea pe sine la început. Dar apoi fata l-a transformat în ceva frumos. 

(Not : R spunsul nu precizeaz  în mod explicit un sentiment de final.) 
1 – Nivel de în elegere limitat 
Aceste r spunsuri demonstreaz  în elegerea limitat  a modului în care s-au schimbat 
sentimentele bulg relui de lut în timpul povestirii. 
Eviden a: 
R spunsul ofer  o descriere potrivit  a sentimentelor bulg relui de lut de la început sau de 
la sfâr it sau a ambelor, dar nu include informa ii potrivite din povestire, care s  explice de 
ce s-au schimbat.  

Exemple: 
– Era trist la început. Dar era fericit la sfâr it. 
– Nu se sim ea iubit la început. Dar era la sfâr it. 
– Era trist la început i mândru la sfâr it. (Not : nu exist  nici o explica ie pentru 

care bulg rele de lut era mândru la sfâr it.)  
– Se sim ea fericit pentru c  mergea într-o cas  nou . 
– Era trist la început, pentru c  nu era scos din co . 
– Era vesel la sfâr it. 
– Era trist la început. 

Sau r spunsul ofer  o explica ie a schimb rii, care demonstreaz  sentimentele de împlinire, 
utilitate sau estetic , dar nu descrie sentimentele sale de la început sau sfâr it.  

Exemplu: 
– A devenit ceva util.  

0 – În elegere nesatisf c toare  
Aceste r spunsuri demonstreaz  în elegerea nesatisf c toare a modului în care sentimentele 
bulg relui de lut s-au schimbat în timpul povestirii.  
Eviden a: 
R spunsul poate oferi o descriere nepotrivit  a sentimentelor bulg relui de lut la început, la 
sfâr it sau a ambelor. Nu exist  o explica ie bazat  pe text a acestor sentimente. 

Exemple: 
– El era fericit la început i trist la sfâr it. 
– Se temea s  nu se usuce. (Not : acesta e sentimentul bulg relui de lut la mijlocul 

povestirii.) 
– Era fericit. (Not : nu specific  sentimentul de început sau de sfâr it.) 

Explica ii care sprijin  sentimentele de mândrie ale bulg relui de lut de la sfâr itul 
povestirii. Exemple. 
Urm toarele exemple reprezint  unele dintre modurile diferite, prin care elevii sus in 
sentimentele de mândrie ale bulg relui de lut de la sfâr itul povestirii.  
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Împlinire 
– Fata l-a transformat în ceva. 
– El devenise ceva. 
Utilitate 
– Avea o treab  de f cut. 
– A devenit can . 
– Oamenii îl puteau folosi. 
– Era ceva folositor. 
Frumuse e/estetic  

– Fata l-a f cut frumos. 

– Îi pl cea noua sa form . 

 
 
Statistic  interna ional  (selec ie – primele i ultimele clasate, România, ri vecine) 

ara 

Procentul de r spunsuri 
corecte 

(nivel de în elegere 
maxim) 

Procentul de 
r spunsuri 

corecte 
(nivel de 
în elegere 

mul umitor) 

Procentul de 
r spunsuri 
incorecte 

(nivel de în elegere 
limitat) 

Suedia 46.9 % 17.7% 21.8% 

Singapore 43.6 % 17.9% 20.6% 

Ungaria 39.9% 14.0% 27.6% 

Bulgaria 37.7% 18.5% 20.4% 

România 29.7 % 17.8% 14.0% 

Maroc 3.5 % 5.4% 4.0% 

Qatar 3.2 % 4.3% 12.1% 

Media 
interna ional  

27.5 % 15,8% 21.2% 

Elevii au probleme cu decodarea sentimentelor unui personaj i cu modul în care 
acestea evolueaz  pe parcursul nara iunii. Foarte pu ini elevi reu esc s  integreze informa iile 
din text pentru a explica modul în care s-au schimbat sentimentele unui personaj. 

 
Strategia profesorului. Abord ri ale textului din perspectiva descifr rii emo iilor i 

sentimentelor personajelor (v. supra item 7). 
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11. MICUL BULG RE DE LUT, ITEM 11 

Feti a e o persoan  important  în aceast  poveste. Explica i de ce a fost important  
pentru ceea ce s-a întâmplat. 
 
Clasa a IV-a OR 3.2 s  desprind  idei principale i informa ii de detaliu dintr-un 
text citit (literar-nonliterar) 
 
Proces: Interpretarea i integrarea ideilor i informa iilor  

 

2 – În elegere total   
Aceste r spunsuri demonstreaz  în elegerea total  a personajului care sus ine povestirea, 
prin integrarea ideilor din întreg textul, pentru a interpreta semnifica ia personajului pentru 
finalul povestirii. 
Eviden a: 
R spunsul explic  rolul central al feti ei ca facilitator al schimb rii bulg relui de lut i se 
refer  la modul în care rolul ei contribuie la tema împlinirii.  

Exemple: 
– Ea a transformat bulg rele de lut în ceva frumos. 
– Bulg rele de lut e util, din cauza a ceea ce a f cut ea i asta este ceea ce el i-a 

dorit tot timpul. 
– Feti a e cea care a f cut ca povestirea s  devin  una fericit . (Not : r spunsul 

recunoa te cum feti a a avut un rol central în felul în care s-a sfâr it povestirea.)  
1 – În elegere par ial   
Aceste r spunsuri demonstreaz  în elegerea par ial  a semnifica iei personajului care 
sus ine povestirea. 
R spunsul identific  ac iunea central  a feti ei, ca facilitator al schimb rii bulg relui de 
lut, dar nu se refer  la tema împlinirii. 

Exemple: 
– Ea a fost cea care a transformat bulg rele de lut într-o can . 
– Dac  nu era ea, bulg rele de lut s-ar fi uscat.  
– Ea l-a salvat. 

0 – Nici o în elegere  
Aceste r spunsuri nu demonstreaz  nici un fel de în elegere a personajului care sus ine 
povestirea. 
Eviden a: 
Rspunsul nu explic  sau nu identific  rolul central al feti ei ca facilitator al schimb rii 
bulg relui de lut. Poate include doar informa ii vagi, nerela ionate sau inexacte din 
povestire.  

Exemple: 
– Ea l-a adus acas  cu ea. 
– Ea e important , pentru c  e persoana cea mai important  din povestire. 
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Statistic  interna ional  (selec ie – primele i ultimele clasate, România, ri vecine) 

ara 
Procentul de r spunsuri corecte ce vizeaz  

în elegerea total  
Republica Moldova 49.2 % 

Polonia 48.5 % 

Bulgaria 47.7% 

Ungaria 36.7% 

România 28.8 % 

Maroc 7.1 % 

Qatar 6.0 % 

Media interna ional  27.0 % 

Gre eala tipic . Peste 70% dintre elevi au interpretat gre it informa iile din text; au 
descoperit cu dificultate explica ii referitoare la importan a unui personaj/ a ac iunii unui 
personaj.

 
Strategia profesorului. Proiectarea de activit i prin care textele s  fie exploatate 

adecvat i complet, pentru a-i conduce pe elevi la aprofundarea semnifica iilor.  
În ceea ce prive te descoperirea rolului fiec rui personaj dintr-un text, foarte util  este 

Re eaua personajului. 
 
Etape: 
– se noteaz  într-un cerc numele personajului 
– elevii scriu în cercuri satelit cuvinte care caracterizeaz  personajul 
– se completeaz  re eaua prin notarea în jurul cercurilor a ac iunilor, atitudinilor, 

extrase din text, care eviden iaz  însu irile alese 
– se prezint  re eaua în grupul l rgit de elevi sau prin metoda Turul Galeriei (prin 

postere expuse în sala de clas ).
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12. MICUL BULG RE DE LUT, ITEM 12 

Autorul povestirii scrie despre bulg rele de lut ca i cum ar fi o persoan . Ce 
încearc  autorul s  te fac  s - i imaginezi? 
A. cum este în ploaie 
B. cum s-ar putea sim i un bulg re de lut 
C. cum este s  lucrezi cu lut 
D. cum te sim i când creezi ceva 

Clasa a IV-a OR 3.7 s  manifeste interes i ini iativ  pentru lectura unor texte 
variate literare sau nonliterare 

Proces: Studierea i evaluarea con inutului, limbajului i elementelor textuale 
 

B – R spuns acceptabil  
 
A, C, D – R spunsuri inacceptabile  
 

 
Statistic  interna ional  (selec ie – primele i ultimele clasate, România, ri vecine) 
 

ara Procentul de r spunsuri corecte 

Olanda 84.2 % 

Belgia (Flamand ) 80.2 % 

Ungaria 74.9% 

România 53.8 % 

Bulgaria 41.7% 

Kuweit 19.7 % 

Indonezia 17.5 % 

Media interna ional  54.7 % 

 
Itemul solicit  în elegerea motivului pentru care textul prezint  bulg rele de lut ca 

personaj. De i se vizeaz  un proces complex, alegerea distractorilor simplific  rezolvarea. 
Media interna ional  este pu in peste 50%. Ungaria se men ine în e alonul superior cu 
aproape 75% scor corect, România se situeaz  pu in sub media interna ional , iar Bulgaria, în 
mod surprinz tor, are un scor de aproximativ 40%. 

Gre eala tipic . Aproape jum tate dintre elevii no tri au probleme în privin a 
decod rii cerin ei. Întrebarea este mai pu in obi nuit  – se refer  la impactul textului asupra 
cititorului. 

Strategia profesorului:  

– Dep irea întreb rilor stereotipe i formularea de cerin e mai pu in obi nuite. 

– Utilizarea eseului de 5 minute, o metod  care îi ajut  pe elevi, în timp, s  
formuleze cu u urin  p reri personale, stabilind leg turi între textul citit i 
experien a proprie. Elevii trebuie s  scrie în 5 minute un eseu alc tuit din 6-8 
enun uri, despre o anumit  parte/problematic  din textul studiat, de exemplu, 
despre motivul pentru care autorul vorbe te despre bulg re ca despre o persoan .  
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13. MICUL BULG RE DE LUT, ITEM 13 

Care este mesajul principal al acestei povestiri? 

A. Oamenii sunt u or de modelat i de format, precum lutul. 

B. Exist  mult  nefericire în lume. 

C. E ti mai fericit când faci ceva cu folos. 

D. Ol ritul este cea mai bun  cale de a face bine în lume. 

Clasa a IV-a OR 3.7 s  manifeste interes i ini iativ  pentru lectura unor texte 
variate literare sau nonliterare 
 
Proces: Interpretarea i integrarea ideilor i informa iilor 

 

C – R spuns acceptabil  
 
A, B, D – R spunsuri inacceptabile  
 

 
Statistic  interna ional  (selec ie – primele i ultimele clasate, România, ri vecine) 
 

ara Procentul de r spunsuri corecte 

Rusia 80.2 % 

Italia 77.9 % 

Bulgaria 66.1% 

Ungaria 61.0% 

România 55.5 % 

Kuweit 21.8 % 

Africa de Sud 20.5 % 

Media interna ional  51.8% 

 
Statisticile ne indic  existen a unui num r semnificativ de elevi care nu ajung cu 

rezolvarea itemilor pân  la finalul testului – unde de obicei se afl  itemii care vizeaz  acest 
proces.  

A adar procentul mic poate fi rezultatul faptului c  elevii nu au avut timp suficient de 
reflec ie pentru o astfel de întrebare sau nu au exerci iul de a surprinde mesajul unui text  
într-un enun  scurt. 

 
Strategia profesorului. Implicarea elevilor în jocuri de rol. Pentru situa ii în care 

este necesar s  se formuleze mesajul unei povestiri, profesorul poate solicita elevilor s - i 
închipuie c  sunt reporteri la radio i c  promoveaz  o pies  de teatru pentru copii. Ei trebuie 
s  creeze o tire scurt , de 1-2 minute, prin care s  promoveze piesa punând accent pe mesaj.  
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O NOAPTE DE NECREZUT, ITEM 1 

1. Care a fost primul semn c  se întâmpla ceva neobi nuit? 

A. Un vraf de ziare a început s  se mi te. 
B. Anina a v zut coperta revistei. 
C. U a de la camera ei era distrus . 
D. Anina a auzit un sâsâit. 

Clasa a IV-a OR 3.2 s  desprind  idei principale i informa ii de detaliu dintr-un 
text citit (literar-nonliterar) 

Proces: Realizarea de deduc ii simple 

 

Barem 

D – R spuns acceptabil 

 

A, B, C – R spunsuri inacceptabile  
 
 
Statistic  interna ional  (selec ie – primele i ultimele clasate, România, ri vecine) 
 

ara Procentul de r spunsuri corecte 

Hong Kong 81.6% 

Ungaria 80.8% 

Bulgaria 73,8% 

România 63.9% 

Maroc 49.2% 

Africa de Sud 32.7% 

Medie interna ional  66.3% 

 
Itemul vizeaz  formularea unei concluzii simple pentru a identifica amorsa întregii 

povestiri. Procentul României este sub procentul celor dou  ri vecine i doar cu 0.6 procente 
peste media interna ional . 

 
Gre eala tipic . Peste o treime dintre elevi nu reu esc s  fac  deduc ii simple 

corelând pas cu pas informa iile din text. 
28% dintre elevi au ales distractorul A. Distractorul A, precum i distractorii B, C, 

relev  informa ii pe care textul le ofer , dar care nu corespund cerin ei. Ceea ce trebuie s  
selecteze elevul este primul semn c  se întâmpla ceva neobi nuit. 

 
Strategia profesorului: 

1. S -i înve e pe elevi s  compare fiecare distractor cu informa iile din text, prin 
reluarea textului cu creionul în mân . 

2. S  formuleze sarcini de lucru complexe, prin care elevii s  înve e s  lucreze cu 
textul în fa , s  înve e s - i pun  întreb ri. 



 83

O NOAPTE DE NECREZUT, Item 2 

2. De unde a venit crocodilul? 

A din baie 
B de pe coperta unei reviste 
C de sub pat 
D dintr-un râu din apropiere 

Clasa a IV-a OR 3.2 s  desprind  idei principale i informa ii de detaliu dintr-un 
text citit (literar-nonliterar) 

Proces: Realizarea de deduc ii simple 

 

Barem 

B – R spuns acceptabil 
 

A, C, D – R spunsuri inacceptabile  
 
 
Statistic  interna ional  (selec ie – primele i ultimele clasate, România, ri vecine) 
 

ara Procentul de r spunsuri corecte 

Rusia 93.5% 

Lituania 93.4% 

Ungaria 87,8% 

Bulgaria 86,9% 

România 75.3% 

Maroc 39.8% 

Africa de Sud 37.8% 

Medie interna ional  79.0% 

 
Itemul vizeaz  extragerea unei deduc ii simple de localizare. Distractorii, folosesc 

componentele textului i îl pot p c li pe elevul care nu revine asupra textului pentru a verifica 
informa ia. 

 
Gre eala tipic . 15% dintre elevi au ales varianta D, ceea ce demonstreaz  c  s-au 

bizuit pe un r spuns standard (în mod obi nuit crocodilii tr iesc într-un asemenea areal, dar în 
text nu era vorba despre niciun râu din apropiere). Copiii nu au mai revenit asupra textului 
pentru a revedea informa ia.  

 
Strategia profesorului: 
1. S -i înve e pe elevi s  compare fiecare distractor cu informa iile din text, prin 

reluarea textului cu creionul în mân . 
2. S -i încurajeze pe elevi s  caute informa ii în text, s  verifice pe text ceea ce cred 

c  tiu.  
3. S -i ajute s  se familiarizeze cu diverse texte inclusiv cu texte literare cu imagini 

inedite. 
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3. Care sunt cuvintele care ne spun c  Anina era speriat ? 

A. „înghe  pe loc” 
B. „nu î i putea crede ochilor” 
C. „r sufl  u urat ” 
D. „suna ca un sâsâit încet” 

Clasa a IV-a S9 Desprinderea unor tr s turi fizice i morale ale personajelor dintr-un 
text citit 

Proces: Realizarea de deduc ii simple 

 

Barem  

A – R spuns acceptabil 
 

B, C, D – R spunsuri inacceptabile  
 
 
Statistic  interna ional  (selec ie – primele i ultimele clasate, România, ri vecine) 
 

ara Procentul de r spunsuri corecte 

Singapore 83.5% 

Ungaria 82.4% 

Bulgaria 73,6% 

România 68.0% 

Maroc 32.5% 

Iran 32.1%  

Medie interna ional  60.1% 

 
Itemul vizeaz  recunoa terea emo iei personajului pe baza unor reac ii descrise în text. 

România se afl  din nou sub scorul Ungariei i Bulgariei. Ungaria este pe locul al II-lea. 
 
Gre eala tipic . 20% dintre elevi aleg varianta B. Expresia redat  la distractorul B se 

refer  la o reac ie de mirare i nu la una de fric , ceea ce demonstreaz  c  elevii nu pot corela 
informa iile textului i prefer  s  dea r spunsuri- ablon. Pe de alt  parte, observ m c  nu 
cunosc reac ii asociate emo iilor de baz . 

 
Strategia profesorului: 
1. S -i înve e pe elevi s  compare fiecare distractor cu informa iile din text, prin 

reluarea textului cu creionul în mân . 
2. S -i sprijine pe elevi s  recunoasc  emo iile personajelor, precum i propriile 

emo ii. Exersarea poate începe nonverbal – prin mimarea emo iilor, a reac iilor pe 
care le descoper  în text, verbalizarea constituind o a doua etap . 
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4. De ce credea Anina c  crocodilul urma s  atace? 
A. El î i ar ta irul lung de din i. 
B. El scoase un puternic sâsâit. 
C. El începu s  mârâie i s  r sufle cu zgomot. 
D. El î i unduia coada înainte i înapoi. 

Clasa a IV-a OR 3.2 s  desprind  idei principale i informa ii de detaliu dintr-un 
text citit (literar-nonliterar) 

Proces: Realizarea de deduc ii simple 

 
D – R spuns acceptabil 

 
A, B, C – R spunsuri inacceptabile  

 
 
Statistic  interna ional  (selec ie – primele i ultimele clasate, România, ri vecine) 
 

ara Procentul de r spunsuri corecte 

Suedia 77.8% 

Rusia 76.9% 

Ungaria 62,7% 

Bulgaria 60,9% 

România 40.0% 

Trinidad Tobago 37.6% 

Qatar 30.0% 

Africa de Sud 25.9% 

Medie interna ional  55.6% 

 
Itemul solicit  identificarea unui motiv în text.  
România se situeaz  mult sub media celorlalte dou  ri vecine, precum i sub media 

interna ional . 
 
Gre eala tipic . 24% dintre elevi aleg varianta A, fiind indu i în eroare de imaginea 

amenin toare pe care o ofer  acest distractor i neverificând pe text informa iile. 
 
Strategia profesorului: 
1. S -i înve e pe elevi s  compare fiecare distractor cu informa iile din text, prin 

reluarea textului cu creionul în mân . 
2. S  îi sprijine pe elevi s  caute motive în text. O exersare util  în acest sens este 

utilizarea întreb rii De ce...?. Iat  alte exemple: De ce r sufl  Anina u urat  dup  
ce se baricad  în dormitor? De ce ezit  apoi? De ce se gândi s  ofere crocodilului 
ceva de mâncare?  
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5. A az  propozi iile urm toare în ordinea în care s-au petrecut întâmpl rile din 
povestire. Prima a fost deja numerotat  pentru tine. 

   Anina a v zut crocodilul. 
   Crocodilul a mâncat dou  p s ri flamingo. 
   Anina a încercat s  le explice p rin ilor de ce era a a distrus .  
 1  Anina a început s  mearg  c tre baie. 
   Anina fugi c tre dormitor i trânti u a. 

 
Clasa a IV-a S7 Formularea ideilor principale ale unui text narativ 

Proces: Realizarea de deduc ii simple 
 

1 – R spuns acceptabil 

Ordinea corect  este 2, 4, 5, 1, 3. 

 2  Anina a v zut crocodilul. 

 4  Crocodilul a mâncat dou  p s ri flamingo. 

 5  Anina a încercat s  le explice p rin ilor de ce era a a distrus .  

 1  Anina a început s  mearg  c tre baie. 

 3  Anina fugi c tre dormitor i trânti u a. 

0 – R spuns neacceptabil  
Alt  ordine decât cea de mai sus. 

 
 
Statistic  interna ional  (selec ie – primele i ultimele clasate, România, ri vecine) 
 

ara Procentul de r spunsuri corecte 

Luxemburg 84.2% 

Ungaria 83.8% 

Bulgaria 81,4% 

România 71.7% 

Kuweit 28.7% 

Africa de Sud 17.0% 

Medie interna ional  67.2% 

 
Itemul solicit  ordonarea cronologic  a unor enun uri care se refer  la evenimente 

întâmplate în text. Scorul României este u or peste media interna ional , dar r mâne sub 
rezultatele ob inute de Bulgaria i de Ungaria.  

 
Gre eala tipic . Aproape o treime dintre elevi nu reu esc s  a eze în ordine 

evenimentele, ceea ce indic  lipsa abilit ior de a lucra pe text, de i în practic  se lucreaz  cu 
acest gen de exerci iu. 

 
Strategia profesorului. Proiectarea de proiecte interdisciplinare care s  vizeze 

elementele nara iunii: Cine? Ce face? Unde? Când? Cine poveste te? 
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6. De ce a chemat Anina p s rile flamingo? 

Clasa a IV-a OR 3.2 s  desprind  idei principale i informa ii de detaliu dintr-un 
text citit (literar-nonliterar) 

Proces: Realizarea de deduc ii simple  
 

1 – R spuns acceptabil 
R spunsul demonstreaz  c  s-a în eles faptul c  p s rile flamingo urmau s  fie hran  
pentru crocodil. 

Exemple: 
– Pentru a hr ni corcodilul. 
– Pentru ca crocodilul s  le m nânce pe ele, nu pe ea.  
– Pentru c  ele ar tau ca un tort pentru crocodil. 
– Pentru c  crocodilul p rea înfometat. 

Sau r spunsul demonstreaz  c  s-a în eles ideea mai general  – Anina a folosit p s rile 
flamingo care trebuiau s -i fie de ajutor, pentru a fi în siguran . 

Exemplu: 
– S  o protejeze de crocodil. 

0 – R spuns inacceptabil  

R spunsul nu include nici o dovad  c  s-a în eles ideea c , p s rile flamingo au ajutat-o s  
scape de crocodil, devenind hran  pentru acesta.  

Exemple: 

– S  le fac  s  intre la loc în revist . 

– Ar fi ajutat-o s  trimit  la loc crocodilul în paginile revistei.  

– S -i dea înapoi p l ria mamei. 

 
Statistic  interna ional  (selec ie – primele i ultimele clasate, România, ri vecine) 
 

ara Procentul de r spunsuri corecte 

Luxemburg 86.5% 

Italia 82.8% 

Ungaria 80,9% 

Bulgaria 73,0% 

România 67.3% 

Maroc 26.3% 

Africa de Sud 17.3% 

Medie interna ional  66.8% 

 
Itemul relev  abilitatea de a identifica motive pe text. Scorul României este u or peste 

media interna ional  i sub rezultatele ob inute de Bulgaria i Ungaria. 
Gre eala tipic . Peste 30% dintre elevi nu reu esc s  trag  o concluzie direct  i s  

enun e un motiv dedus din text.  
Strategia profesorului. Antrenarea sistematic  a explor rii de motive în text. V. supra 

item 4. 
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7. Cum s-a spart u a de la dormitor? 
A Coada crocodilului a intrat prin ea. 
B Vaza mare s-a trântit peste ea. 
C Ciocul ascu it al p s rii flamingo a cr pat-o. 
D Patul s-a izbit de ea. 

Clasa a IV-a OR 3.2 s  desprind  idei principale i informa ii de detaliu dintr-un 
text citit (literar-nonliterar) 

Proces: Focalizarea i identificarea de informa ii explicit formulate 

 
A – R spuns acceptabil 

 

B, C, D – R spunsuri neacceptabile  

 

 
 
Statistic  interna ional  (selec ie – primele i ultimele clasate, România, ri vecine) 
 

ara Procentul de r spunsuri corecte 

Rusia 95.9% 

Hong Kong 93.2% 

Bulgaria 89,4% 

Ungaria 82,0% 

România 78.2% 

Maroc 48.3% 

Africa de Sud 39.7% 

Medie interna ional  77.0% 

 
Itemul vizeaz  un proces simplu – respectiv identificarea informa iilor explicit 

formulate (adic  acele informa ii care se reg sesc la suprafa a textului, care sunt vizibile, 
tangibile!). La acest item, de i u or peste media interna ional , scorul ob inut de România este 
sub cel ob inut de cele dou  ri vecine selectate pentru analiza noastr .  

 
Gre eala tipic  – peste 20% dintre elevi nu au reu it s  identifice o informa ie 

explicit  din text. 
 
Strategia profesorului: 
– antrenarea elevilor de a reveni asupra textului chiar i atunci când li se pare c  

întreb rile de verificare a în elegerii sunt foarte simple;  
– renun area la practica p guboas  de a citi un text cu voce tare i apoi de a închide 

cartea pentru a verifica ceea ce au re inut elevii; dac  dorim ca elevii s  progreseze 
în lectur  trebuie s  îi sprijin pentru lectura de comprehensiune. 
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8. Cum i-a fost revista de folos Aninei? Scrie dou  moduri. 

Clasa a IV-a OR 3.7 s  manifeste interes i ini iativ  pentru lectura unor texte 
variate literare sau nonliterare 

Proces: Interpretarea i integrarea ideilor i informa iilor  
 

2 – În elegere total  
R spunsul identific  dou  exemple pentru felul în care i-a folosit revista Aninei ca s  ias  
din situa ie: fie pentru a se informa despre animalele din revist , fie pentru a scoate 
animalele afar  din cas , fie pentru a hr ni crocodilul. Vede i lista de mai jos pentru 
moduri potrivite care indic  cum i-a fost de ajutor revista. 
1 – În elegere par ial  
R spunsul identific  un exemplu pentru felul în care revista i-a fost de ajutor Aninei. Cel 
de-al doilea poate fi eronat sau prea vag sau nu exist .  
0 – În elegere zero  
R spunsul nu aduce nici un exemplu pentru felul în care revista i-a fost de ajutor Aninei sau 
exemplele prezentate sunt vagi, incorecte sau nu au leg tur  cu povestirea.  

Exemple: 
– Anina lovi crocodilul cu revista.  
– I-a ar tat c , dac  î i mi c  coada înainte i înapoi, crocodilului îi este foame. 
– Revista a împiedicat crocodilul s  o m nânce pe Anina. [Observa i c , „a 

împiedicat crocodilul s  o m nânce pe Anina” este prea vag. Un astfel de 
r spuns trebuie s  men ioneze s  îl hr neasc  pe crocodil.] 

 
Cum i-a fost de folos revista Aninei? 

– Îi arat  ce înseamn  când crocodilul î i mi c  coada înainte i înapoi/ bate apa 
înseamn  c  are de gând s  atace. 

– O ajut  s  afle de unde a venit crocodilul. 
– Îi aduce p s rile flamingo/ Îi d  ceva cu care s  hr neasc  crocodilul. 
– O ajut  s  scape de crocodil/ flamingo (îi trimite înapoi în paginile revistei). 

 
 

Statistic  interna ional  (selec ie – primele i ultimele clasate, România, ri vecine) 
 

ara Procentul de r spunsuri corecte 

Canada, Ontario 65.8% 

Hong Kong 65.6% 

Ungaria 59,6% 

Bulgaria 45,3% 

România 41.0% 

Qatar 5.9% 

Maroc 5.2% 

Medie interna ional  40.8% 
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i la acest item, elevii din România au acumulat un punctaj mai mic decât în cazul 
celorlalte ri vecine. 

 
Gre eala tipic . Mai pu in de jum tate dintre elevi au dat r spunsuri care au dovedit 

în elegerea total , în timp ce pentru 21,2% nivelul de în elegere a fost 0. Elevii nu pot integra 
dou  exemple relevate de text. 

 
Strategia profesorului: 
1. Proiectarea de proiecte interdisciplinare care s  vizeze elementele nara iunii: Cine? 

Ce face? Unde? Când? Cine poveste te? 
2. Proiectarea de activit i dup  modelul gândirii critice, prin care elevii s  înve e s  

interpreteze informa iile textului, s  reflecteze asupra ideilor exprimate sau sugerate 
de text. 

3. Activit i cu titlul Tirul întreb rilor reciproce (elevii î i adreseaz  întreb ri unii 
altora pe baza informa iilor din text, solicitând eviden e din materialul citit.) 
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9. La finalul povestirii, cum se sim ea Anina fa  de p s rile flamingo? 
A. vinovat  
B. precaut  
C. recunosc toare 
D. enervat  

Clasa a IV-a S9 Desprinderea unor tr s turi fizice i morale ale personajelor dintr-un 
text citit 

Proces: Realizarea de deduc ii simple 
 

C – R spuns acceptabil 
 

A, B, D – R spunsuri inacceptabile  
 

 
Statistic  interna ional  (selec ie – primele i ultimele clasate, România, ri vecine) 
 

ara Procentul de r spunsuri corecte 

Taipei 90.4% 

Bulgaria 85.1% 

România 74.1% 

Ungaria 65.2% 

Africa de Sud 31.2% 

Kuweit 30.8% 

Medie interna ional  69.1% 

 

Itemul solicit  ca, pe baza unei concluzii simple, elevii s  recunoasc  sentimentul 
Aninei fa  de p s rile flamingo. Scorul României este u or peste media interna ional  i cu 
10% peste rezultatul Ungariei.  

Gre eala tipic . 15% dintre elevi aleg varianta A, ceea ce înseamn  c  elevii nu au 
reu it s  recunoasc  o conven ie de comunicare foarte simpl  ce traducea recuno tin a feti ei 
(Anina le mul ume te p s rilor când le trimite înapoi în revist ). 

Strategia profesorului: 

1. Activit i cu titlul Tirul întreb rilor reciproce de tepte (v. supra). 

2. Abord ri ale textului pentru identificarea i interpretarea progresiv  a emo iilor, 
pentru înv area empatiei, a autocontrolului. 
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10. Nume te un lucru pe care Anina l-a explicat cu dificultate p rin ilor ei. 

Clasa a IV-a OR 3.7 s  manifeste interes i ini iativ  pentru lectura unor texte 
variate literare sau nonliterare 

Proces: Focalizarea i identificarea de informa ii explicit formulate 

1 – R spuns acceptabil 

R spunsul identific  unul dintre lucrurile din cas , pentru care Anina a g sit cu greu o 
explica ie pentru p rin ii ei – pata de ap  de pe podea, u a distrus , lipsa p l riei mamei, 
vaza spart  sau floarea soarelui împr tiat .  

0 – R spuns inacceptabil  

R spunsul nu identific  unul dintre lucrurile greu de explicat dup  dispari ia animalelor. 

Exemple: 

– A fost un crocodil în camer . 

– P rin ii nu au crezut-o. 

Not  pentru scoreri: „Crocodilul care iese din revist ” nu este un r spuns acceptabil. 
Aninei i-a fost foarte greu s  explice dovezile concrete l sate în cas , nu povestea cu 
crocodilul care nu se vedea nic ieri. 

 

Statistic  interna ional  (selec ie – primele i ultimele clasate, România, ri vecine) 
 

ara Procentul de r spunsuri corecte 

Ungaria 89.2% 

Canada, Ontario 88.8% 

Bulgaria 77.5% 

România 59.4% 

Trinidad Tobago 58.3% 

Maroc 28.3% 

Africa de Sud 19.8% 

Medie interna ional  69.8% 

 
Itemul vizeaz  descoperirea a dou  detalii explicit formulate în text. De i procesul de 

lectur  solicitat nu este complex, natura detaliilor de c utat face itemul mai dificil decât o 
simpl  reperare de enun . Este vorba de finalul povestirii care las  cititorului decizia de a 
crede  într-un vis sau într-o întâmplare real . 

La acest item, punctajul ob inut de elevii din România este sub punctajele ob inute în 
rile vecine, precum i fa  de media interna ional .  

Gre eala tipic . Doar pu in peste jum tate dintre elevi au reu it s  se focalizeze 
asupra informa iilor cerute. 30.8% au dat un r spuns inacceptabil, ceea ce demonstreaz  c  
eviden ele textului scris r mân enigme.  

Strategia profesorului. Formularea de sarcini care s -i oblige pe elevi s  citeasc  de 
multe ori textul, activ, în perechi, în echipe; utilizarea de texte literare cu final deschis. 
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11. A i aflat cum era Anina din lucrurile pe care le-a f cut. Descrie i cum era ea i da i 
dou  exemple care s  ilustreze acest lucru. 

Clasa a IV-a S9 Desprinderea unor tr s turi fizice i morale ale personajelor dintr-un 
text citit 

Proces: Interpretarea i integrarea ideilor i informa iilor  
 

3 – Nivel de în elegere maxim 
R spunsul include cel pu in o descriere valid  care i se potrive te acesteia (de exemplu, 
inteligent , rapid  în gândire, inventiv , ingenioas , plin  de idei, curajoas , precaut , 
recunosc toare, îngrozit , speriat , apreciativ , pl cut , bun ), înso it  de 2 lucruri pe care 
le-a spus sau le-a f cut în povestire, care sprijin  descrierea i ilustreaz  caracterul ei. 

Exemple:  
– Era curajoas , pentru c  a ie it din camera ei i apoi a pus revista chiar sub 

nasul crocodilului.  
– Era rapid  în gândire pentru c  a crezut c  dac  crocodilul ar avea ceva de 

mâncare, ar putea pleca. Era de teapt . i-a dat seama c  dac  crocodilul a 
ap rut din revist , acela i lucru puteau s -l fac  i p s rile flamingo. 

2 – Nivel de în elegere mul umitor 
R spunsul include cel pu in o descriere valid  care i se potrive te acesteia i doar un 
lucru pe care l-a f cut în povestire. 

Exemple:  
– Anina era istea  pentru c  a f cut un plan ca s  scape de crocodil.  
– Îngrozit . A înghe at pe loc.  
– Anina era de teapt  i curajoas  pentru c  a pus revista în fa a crocodilului. 

1 – Nivel de în elegere limitat 
R spunsul furnizeaz  o descriere corespunz toare cu un motiv care este prea vag sau 
prea general. 

Exemplu:  
– Anina era istea . A folosit revista.  

Sau, r spunsul furnizeaz  cel pu in o descriere, f r  un motiv. 
Exemple: 
– Anina era un gânditor rapid.  
– Era de teapt  i curajoas . 

Sau, r spunsul furnizeaz  cel pu in un motiv, f r  o descriere. 
Exemple: 
– Anina s-a baricadat în camera ei./ i-a baricadat u a cu patul. 
– Ea a l sat p s rile flamingo s  ias  din revist  i a pus crocodilul s  se întoarc  

la casa lui din revist . 
0 – Nivel de în elegere nesatisf c tor  
R spunsul include o descriere prea vag  pentru a fi considerat  potrivit , f r  argumente 
din text. 

Exemple:  
– Anina era trist  pentru c  p s rile flamingo au fost mâncate.  
– Anina era fericit . [Observa i c  „fericit ” i „pl cut ” f r  alte explica ii nu sunt 

acceptabile]. 
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Statistic  interna ional  (selec ie – primele i ultimele clasate, România, ri vecine) 

ara 

Procentul de 
r spunsuri corecte 

– nivel în elegere 
maxim – 

Procentul de r spunsuri 
corecte 

– nivel în elegere 
mul umitor – 

Procentul de 
r spunsuri incorecte

–nivel în elegere 
limitat –  

Hong Kong 48,0% 22.5% 13.7% 

Ungaria 46.1% 28.3% 19.2% 

Bulgaria 26.8% 23.6% 26.7% 

România 8.8% 11.3% 24.8% 

Trinidad Tobago 7.5% 8.0% 23.0% 

Qatar 0.5% 18.4% 3.9% 

Maroc 0.3% 0.2% 6.9% 

Medie 
interna ional  

15.8% 15.5% 28.4% 

Itemul solicit  descrierea personajului i aducerea de exemple din text pentru a sus ine 
caracterizarea f cut . 

Punctajul României este cu mult mai mic decât cel al Ungariei i al Bulgariei, precum 
i fa  de media interna ional .  

Gre eala tipic . Interpretarea i integrarea ideilor i informa iilor pune serioase 
probleme elevilor români, din moment ce doar 8,8% dintre ei reu esc s  ating  un nivel 
maxim al acestui proces. Copiii nu reu esc s  reflecteze, s  dea r spunsuri personale care s  
valorifice ideile textului.  

Ei nu reu esc s  extrag  din text elemente pentru identificarea tr s turilor personajului 
i eviden e pentru a- i motiva actul descrierii. 

 
Strategia profesorului: 
1. Proiectarea de activit i dup  modelul gândirii critice, prin care elevii s  înve e s  

interpreteze informa iile textului, s  reflecteze asupra ideilor exprimate sau sugerate 
de text. 

2. Activit i cu titlul Tirul întreb rilor reciproce. 
3. Formularea de sarcini prin care s -i ajute pe elevi s  citeasc  în mod creativ textul – 

mimarea feti ei în anumite momente ale nara iunii, desenarea ei; explicarea 
motivului pentru care i-ar dori s  semene cu Anina/cred c  seam n  cu Anina. 
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O NOAPTE DE NECREZUT, ITEM 12 
 

12. Autorul nu ne spune dac  aventura Aninei a fost doar un vis. G se te o dovad  care 
s  arate c  s-ar putea s  fi fost un vis. G se te o dovad  care s  arate c  s-ar putea 
s  nu fi fost un vis. 

Clasa a IV-a OR 3.7 s  manifeste interes i ini iativ  pentru lectura unor texte 
variate literare sau nonliterare 

Proces: Studierea i evaluarea con inutului, a limbajului i a elementelor textuale 
 

2 – În elegere total  
R spunsul include un indiciu din text care dovede te c  aventura Aninei a fost un vis i 
un indiciu care dovede te c  nu a fost un vis. Vede i lista al turat .  
1 – În elegere par ial  
R spunsul include un indiciu din text care dovede te c  aventura Aninei a fost un vis SAU 
un indiciu care dovede te c  nu a fost un vis.  
0 – În elegere zero  
R spunsul nu include nici un indiciu din text care s  dovedeasc  faptul c  aventura Aninei a 
fost sau nu un vis sau r spunsul cuprinde un indiciu vag, incorect sau nepotrivit din text. 

Exemple:  
– A fost un vis pentru c  asemenea lucruri nu se pot întâmpla în via a real .  
– Nu a fost un vis pentru c  visa. 
– Nu a fost un vis deoarece exist  reviste despre animale. 

Eviden e pentru aventura Aninei 
Eviden e acceptabile care dovedesc c  aventura Aninei a fost un vis: 

– Era noapte i era pe jum tate adormit . 
– Erau animale (s lbatice) în cas . 
– Revistele nu pot da via . 

Eviden e acceptabile care dovedesc c  aventura Aninei nu a fost un vis: 
– Diminea a p l ria mamei nu era de g sit. 
– U a era spart . 
– Covorul avea o pat  ud . 
– Vaza era spart . 
– Floarea soarelui era împr tiat  pe podea. 

 
 
Statistic  interna ional  (selec ie – primele i ultimele clasate, România, ri vecine) 
 

ara Procentul de r spunsuri  

Rusia 52.9% 

Hong Kong 52.7% 

Ungaria 46.1% 

Bulgaria 40.7% 

România 27.5% 

Georgia 16.7% 

Qatar 4.8% 

Medie interna ional  32.4% 
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Itemul este unul complex care solicit  un proces de evaluare a elementelor textuale. 
Povestea „O noapte de necrezut” are un final deschis i invit  cititorul s  se raporteze la 
diversele componente ale textului pentru a- i trage propriile concluzii. Acest ultim item al 
textului le solicit  elevilor o dubl  perspectiv  asupra lecturii – s  caute în text o eviden  care 
s  ateste c  Anina a visat, dar i o prob  c  aventura feti ei nu a fost un vis. Grila de scorare 
arat  c  o gândire unilateral  – un indiciu c  a fost vis sau un indiciu c  nu a fost vis indic  o 
în elegere par ial . Practic, elevii care nu reu esc s  sesizeze finalul deschis nu au acces la 
universul aventurii lecturii parcurse. Scorul României este sub media interna ional  i se 
situeaz  la mare distan  de rile vecine selectate pentru aceast  analiz . 

 
Gre eala tipic . Elevii nu reu esc s  gândeasc  dou  perspective asupra aceleia i 

situa ii i nu pot identifica indicii pe text pentru a sus ine o perspectiv  sau alta. 
 
Strategia profesorului: 

– selectarea de texte literare cu final deschis i exploatarea acestora din perspectiva 
lecturii de comprehensiune; 

– antrenarea elevilor pentru a descoperi mai multe perspective asupra unei situa ii; 

– cautarea de diverse indicii pe text pentru a demonstra o pozi ie; 

– încurajarea copiilor pentru a interpreta ceea ce au citit pornind de la reperele 
textului; 

– vizionarea de filme pentru copii care stimuleaz  imagina ia, cu ajutorul unei grile 
de interpretare, oferit  i discutat  înainte de film (de ex. Hugo, Harry Potter, 
Shrek); exprimarea de opinii personale cu exemple i indicii din film dup  
vizionare. 
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Ce gre esc elevii români la testul PIRLS?  
 
Analiza rezultatelor ob inute la PIRLS 2006 ne conduce la identificarea unei serii de 

gre eli pe care elevii le fac atunci când exploreaz  textul scris. Vom eviden ia câteva 
constat ri, care la prima vedere pot p rea surprinz toare: 

 
o Elevii se confrunt  cu dificult i atât în abordarea textului literar cât i a celui non-

literar. În general la/pentru orele de român , elevii citesc text literar. Textul informativ 
este studiat la alte ore i reprezint  o modalitate de acces la cunoa terea diverselor 
discipline colare. Rezultatele la PIRLS indic  multe caren e în desprinderea 
semnifica iilor atât în textul literar cât i în cel de informare, ceea ce ne conduce la 
concluzia c  exist  o serioas  problem  de înv are – lipsa de antrenament pentru o 
lectur  de profunzime blocând accesul la cunoa tere prin intermediul textului scris. 
 

o În privin a textului literar, elevii întâmpin  dificult i în sesizarea tr s turilor 
personajului, de i exist  un standard curricular la sfâr itul clasei a IV-a care vizeaz  
caracterizarea personajului. Cu prec dere latura emo ional  a personajului r mâne 
neexplorat  de c tre cititorii români.  
 

o Elevii au dificult i în rezolvarea itemilor cu alegere multipl . Indiferent de procesul 
vizat de item, mare parte dintre elevi nu reu esc s  sesizeze r spunsul corect i aleg un 
distractor plauzibil f r  a proba cu informa ia oferit  de text.  

 
o La itemii cu r spuns construit, elevii fabric  r spunsuri a teptate la întreb ri care sunt 

întotdeauna la fel, la orice text.  
 

o Foarte adesea, elevii par s  nu revin  asupra textului pentru a explora semnifica iile 
acestuia, mul umindu-se cu r spunsuri din memorie sau cu p rerile vagi ob inute la 
prima lectur . 
 

o Elevii au dificult i la toate procesele de lectur  vizate de studiul PIRLS, inclusiv la 
identificarea unor detalii care sunt explicit formulate, ceea ce ne indic  o lips  de 
antrenament cu textul scris, în general. Observ m din statistici c  exist  în mod 
constant 25-30% r spuns corect atât la itemii de explorare la suprafa a textului cât i la 
cei de aprofundare a lecturii; sunt i unele excep ii la itemi de dificultate mare unde 
r spunsurile corecte sunt oferite de 10-15% dintre elevii români. Aceast  configura ie 
nu este prezent  la alte ri unde scoruri în general înalte se observ  la procesele ce 
vizeaz  explorarea de suprafa  i scoruri mai slabe în cazul aprofund rii textului. 
Putem concluziona c  exist  un sfert dintre copii care au abilit i de lectur  formate i 
este probabil ca acestea s  fie rezultatul înv rii informale, din moment ce nu avem o 
curb  Gauss cu un grup semnificativ de elevi care ob in rezultate medii. 
 

o Elevii nu sunt antrena i s  adreseze propriile lor întreb ri investigative unui text. 
Elevii nu sunt obi nui i s  intre în spa iul textului. Ei nu sunt încuraja i s  exploreze 
textul din perspectiva conexiunilor acestuia cu experien ele de via . Unul dintre 
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motivele distan rii copiilor de actul lecturii rezid  în absen a unei conexiuni a textului 
cu nevoile lor – cognitive sau emo ionale. Itemii PIRLS provoac  nu o dat  elevul s  
se implice afectiv în lectura textului literar, s  î i modifice schemele de gândire prin 
explorarea textului de informare, s  î i exprime un punct de vedere înt rit de 
explica ii/motiva ii detectate pe parcursul citirii.  

 
În cele ce urmeaz , prezent m câteva concluzii referitoare la erorile de decodare la 

nivelul fiec rui proces de lectur  implicat în studiul PIRLS. 

 

Focalizarea i identificarea de informa ii explicit formulate  

Mul i dintre elevi nu reu esc s  repereze informa ii explicit formulate la nivelul 
textului – de exemplu nu descoper  informa iile spa io-temporale care ofer  cadrajul la 
începutul textului de informare sau al unei nara iuni. Peste 20% dintre elevi, de pild , 
nu au r spuns corect la un item considerat a fi simplu: Unde po i g si Antarctica pe 
glob? 

 
Exist  dificult i i la descoperirea detaliilor semnificative pe textul informativ sau 
func ional. De exemplu, 44% dintre elevi au ales alt r spuns decât cel corect la itemul: 
Antarctica este cel mai rece loc de pe P mânt. Ce alte recorduri mai de ine? 

 
Majoritatea elevilor nu sesizeaz  informa iile explicit formulate în text dac  se 
confrunt  cu o întrebare mai pu in obi nuit  i cu informa ii mai extinse, i explica ii 
oferite în textul literar – v. întreb rile referitoare la modul în care s-a spart u a sau la 
explica iile date p rin ilor în O noapte de neuitat.  

 
Mul i elevi au probleme cu relevarea de motive explicit formulate în text literar – v. 
itemul referitor la un lucru minunat care s-a întâmplat dup  ce bulg rele de lut a stat la 
fereastr  mai mult  vreme. În special o întrebare de tipul De ce a fost aceasta 
extraordinar pentru bulg rele de lut? pune probleme de în elegere. 
 

Reperarea de elemente în diverse zone din text este mai greu de realizat decât 
descoperirea unei informa ii punctuale, chiar dac  detaliile solicitate sunt toate 
explicite, detectabile la nivelul textului. 
 

Copiii nu sunt obi nui i s  lucreze cu distractorii plauzibili (vezi Antarctica, item 2; 
cine a ales, de exemplu r spunsul D, tie s  se orienteze în text, dar nu e obi nuit s  
probeze validitatea unui r spuns cu informa ia din text, chiar dac  aceasta este explicit 
formulat ). 

 
Realizarea de deduc ii simple  

Elevii întâmpin  dificult i la deducerea dintr-un paragraf a unor consecin e simple – 
pe baza unor informa ii tiin ifice simple (v. itemul referitor la penajul pinguinilor din 
Antarctica). 
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Elevii au probleme cu abstragerea unui motiv dintr-un paragraf al textului. De 
exemplu doar 45.4% dintre copii au r spuns corect la întrebarea :  
De ce a fost lutul în cele din urm  scos din lad ?(Micul bulg re de lut) 
A. To i ceilal i bulg ri de lut au fost folosi i. 
B. Se afla deasupra celorlal i bulg ri de lut. 
C. B iatul a ales acel bulg re de lut pentru c  i-a pl cut în mod special. 
D. Profesorul i-a spus b iatului s  foloseasc  acel bulg re. 

 
 Elevii opereaz  deduc ia pe opinia comun  în loc de a verifica pe text – de exemplu 
alegerea distractorului ref. la irul lung de din i al crocodilului pentru a eviden ia 
iminen a atacului în reprezentarea personajului (un crocodil are din i de temut, este 
capabil s  sfârtece etc.). 

 
Elevii gre esc la alegerea unei variante în registrul emo ional plauzibil , dar 
neadecvat  în raport cu textul – Anina se simte vinovat  fa  de p s rile flamingo 
(pentru c  acestea au fost mâncate), de i personajul le mul ume te acestora, 
conducându-ne spre concluzia c  feti a le e recunosc toare.  
La finalul povestirii, cum se sim ea Anina fa  de p s rile flamingo? (O noapte de 
necrezut) 
A. vinovat  
B. precaut  
C. recunosc toare 
D. enervat   
sau 
Care sunt cuvintele care ne spun c  Anina era speriat ? (O noapte de necrezut) 
A. „înghe  pe loc” 
B. „nu î i putea crede ochilor” 
C. „r sufl  u urat ” 
D. „suna ca un sâsâit încet” 

 
Un num r însemnat de elevi bifeaz  alegerea unei expresii frumoase în locul unei 
deduc ii referitoare la scopul unei ac iuni – Care cuvinte din povestire arat  c  feti a 
tia ce voia s  fac ? 

A. „Degetele ei p reau divine.“  
B. „Feti a v zu bulg rele de lut.“ 
C. „Feti a îl ine cu delicate e.“ 
D. „Mâinile ei se mi cau cu un scop anume.“ 
Aici aproape 20% dintre elevi au ales distractorul A în locul r spunsului corect D. 

Elevii au probleme i în privin a decod rii cerin ei, dac  întrebarea este mai pu in 
obi nuit  i se refer  la impactul textului asupra cititorului. Aproape o cincime din 
elevii români fac o confuzie cu un personaj de i întrebarea se refer  la bulg rele de lut. 
(V. itemul Ce încearc  autorul s  te fac  s - i imaginezi... ?) 
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Interpretarea i integrarea ideilor i informa iilor 

Copiii nu au deschiderea de a folosi variantele pentru a integra diverse informa ii din 
textul tiin ific sau func ional: da, pentru c ..., nu, pentru c ... (v. Antarctica, item 9). 

 
Elevii întâmpin  multe dificult i la folosirea unor informa ii din text ca explica ii 
pentru un comentariu personal. În acest sens este foarte dificil  legarea experien ei de 
lectur  cu experien ele de via : Gânde te-te dac  i-ar pl cea s  vizitezi Antarctica. 

Folose te ceea ce ai citit atât în Prezentarea Antarcticii cât i în O scrisoare din 

Antarctica pentru a explica de ce i-ar pl cea sau nu s  o vizitezi. (Antarctica) 

 
Elevii nu reu esc s  g seasc  explica ii în text pentru a rezolva o sarcin  de lucru. 
Practic ei nu folosesc textul pentru a se informa asupra unor elemente pe care nu le 
cunosc. 

 
Elevii au probleme în construirea de re ele de semnifica ie pornind de la un text de 
informare. Aceast  caren  are impact asupra înv rii la orice disciplin  colar .  

 
Elevii au probleme în decodarea sentimentelor unui personaj i modul în care acestea 
evolueaz  pe parcursul nara iunii. Foarte pu ini elevi reu esc s  integreze informa iile 
din text pentru a explica modul în care s-au schimbat sentimentele unui personaj: 
Descrie i sentimentele diferite pe care le-avea bulg rele de lut la începutul i la 

sfâr itul povestirii. Explica i de ce i s-au schimbat sentimentele. (Micul bulg re de 
lut). Aici, de exemplu, doar 29,7% dintre copii au dovedit nivel de în elegere maxim. 

 
Elevii descoper  cu dificultate explica ii referitoare la importan a unui personaj/a 
ac iunii unui personaj (v. itemul referitor la feti a din Micul bulg re de lut). 

 
Elevii nu reu esc s  foloseasc  iconicul pentru a oferi explica ii pentru informa iile 
oferite la nivelul unui text tiin ific. Prive te imaginea de la „Studiaz  gândacii de 

p mânt”. Cum te ajut  imaginea s  în elegi ce trebuie s  faci în cadrul experimentului? 

(În c utarea hranei) 

 
Studierea i evaluarea con inutului, limbajului i elementelor textuale  

Copiii se descurc  greu s  formuleze predic ii pentru c  nu au obi nuin a de a vedea i 
dincolo de text. 

 
Elevii nu au deprinderea de a pune întreb ri textului pentru a-l aprofunda. 

 
Pentru elevi, textul literar ca text deschis este o enigm . Ei se afl  în dificultatea de a 
g si motive pentru care concluzia textului poate s  fie exprimat  în 2 feluri – v. itemul 
referitor la existen a unui vis din textul O noapte de necrezut. 
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Statisticile ne indic  existen a unui num r semnificativ de elevi care nu ajung cu 
rezolvarea itemilor pân  la finalul testului – unde de obicei se afl  itemii care vizeaz  
acest proces.  

 

În mod surprinz tor, elevii au probleme cu reperarea unor elemente constitutive ale 
textului – de tipul p r ilor componente identificate prin subtitluri. 

 

Elevii înregistreaz  scoruri foarte sc zute la evaluarea explica iilor oferite de diverse 
componente ale textului. 

 

Elevii întâmpin  probleme în sesizarea scopului unui articol f când confuzii între 
parte i întreg (v. Antarctica). 
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Strategii didactice pentru dezvoltarea competen ei de lectur  
 
„Apoi într-o zi, de la geamul unei ma ini (nu-mi amintesc destina ia) am z rit un 

panou undeva, la marginea oselei. Nu aveam s  m  uit la el prea mult  vreme, se poate ca 
ma ina s  se fi oprit pentru un moment, se poate s  fi încetinit îndeajuns ca s  v d, mari i 
vagi ni te forme asem n toare celor din cartea mea, dar pe care nu le mai v zusem niciodat  
pân  atunci. i totu i, dintr-odat , am tiut ce reprezint , le-am auzit în cap, liniile negre i 
spa iile albe s-au metamorfozat într-o realitate solid , sonor , purt toare de sens. Eu însumi 
realizasem toate astea. Nimeni altcineva nu f cuse vr ji în locul meu. Eu i aceste forme ne 
g seam fa  în fa , într-un dialog t cut, plin de respect. Din moment ce puteam transforma 
ni te simple linii într-o realitate vie, eram atotputernic. Puteam citi. 

Nu mai tiu care era cuvântul de pe panoul de odinioar  (parc  îmi amintesc vag de 
un cuvânt cu mul i de „A” în el), dar tiu c  atunci am reu it s  în eleg ceva la care înainte 
puteam doar s  privesc, iar aceast  impresie r mâne tot atât de vie ast zi pe cât trebuie s  fi 
fost atunci. Era ca i cum a  fi dobândit un sim  cu totul nou, astfel încât, acum, anumite 
lucruri nu mai erau alc tuite doar din ceea ce ochii mei puteau vedea, urechile mele puteau 
auzi, limba mea putea gusta, nasul meu putea mirosi, degetele mele puteau pip i, ci i din 
ceea ce trupul meu putea descifra, traduce, da glas, citi.” 
 

(Istoria lecturii, Alberto Manguel) 
 

Abordarea lecturii în coal  r mâne o provocare i este de la sine în eles c  rolul 
profesorului este esen ial în a g si solu ii, mai mult sau mai pu in inovative, pentru a-i face pe 
elevi s  descopere c  pot fi vr jitori adev ra i i c , citind, lumea devine mult mai frumoas . 
Nu e u or, mai ales pentru dasc lul de lectur  care întâlne te, în coal  i în afara ei, multe i 
nea teptate obstacole. 
 

Astfel, primul pas const  în motivarea elevilor pentru lectur , prin metode moderne, 
active, prin proiectarea unor activit i interesante, care s -i transforme pe elevi, din cititori 
neimplica i, dezinteresa i, în cititori naivi, curio i, care s  înceap  s  intuiasc  magia lecturii. 
Cum s-ar putea proceda în acest sens în clasele primare? Ce poate face înv torul? 
Încurajeaz  elevii s  vorbeasc  despre impresiile de lectur  i s  le descrie folosind registrul 
emo ional. Imagineaz  activit i prin care s  încurajeze entuziasmul în a descoperi cititul (de 
exemplu dramatiz ri ale unor episoade, prezentarea unor filme legate de ceea ce au citit i 
discu ii pe marginea lor, crearea unui roman grafic pornind de la cartea citit  etc.). Încurajeaz  
elevii s  discute despre experien ele lor de lectur  (dar i despre literatura de fic iune în 
general). Încurajeaz  elevii pentru r spunsurile date i le adreseaz  mesaje pozitive: Foarte 
bine! Interesant r spuns! Îmi place cum ai formulat exemplul! etc. 
 

Mai departe, dup  ce prima, dar i cea mai grea int  a fost atins , se abordeaz  teme 
simple, explicite, familiare, apar inând universului lor de referin . Înv torul poate propune 
sarcini de lucru simple – pentru explorarea lumii fic ionale i pentru a-i ajuta pe elevi s  
extrag  informa ia esen ial  dintr-un text. Propune, pornind de la text, activit i care s  
valorifice creativitatea i s  stimuleze imagina ia i talentele elevilor. Stimuleaz  elevii în a 
r spunde creativ (scriere creativ , desene). Propune sarcini de lucru pentru a-i motiva pe elevi 
s  citeasc  i s  discute despre cele citite. Adun  i folose te experien ele pozitive legate de 
lectur . În acest fel, elevii stabilesc leg turi între experien e familiare, situa ii i figuri din 
via a real  i cele din cartea citit . 
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În acest punct, e esen ial ca înv torul s  îi încurajeaze pe elevi s  se implice în 
„lumea” c r ii, s  citeasc  pentru a- i l rgi cuno tin ele despre via . Se tie îns  c  sunt multe 
alte tenta ii care i-au îndep rtat pe copii de lectur  i atunci se na te o întrebare fireasc : Cum 
stârnim interesul pentru lectur ? 

 
 
La clasele mici:  
 

Putem încerca s  folosim c r i cu un format mai pu in obi nuit 
Se spune c  o carte î i poate fi cel mai bun prieten. i pentru c  prietenii sunt diferi i, 

copiii trebuie s  afle c  i c r ile sunt diferite: sub iri i groase, cu multe desene, culori, cu 
personaje, sau doar cu scris, cu fermoar, cu lac t, cu arici, p trate, dreptunghiulare, ovale, 
foarte mici, de buzunar sau uria e chiar. 

Dintre toate cele enumerate, c r ile uria e au un impact special asupra micilor colari, 
datorit  boga iei suportului imagistic i datorit  m rimii scrisului. 
 

Un Muzeu al c r ilor e mai mult decât binevenit pentru a atrage aten ia asupra 
variet ii c r ilor i pentru a decla a curiozitatea micilor cititori. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Putem crea momente speciale destinate exclusiv lecturii. 
„E vremea pove tilor” poate fi un moment distinct în fiecare zi, în cadrul Întâlnirii de 

diminea  sau poate fi o or  fixat  în orar, într-o zi a s pt mânii.
Putem amenaja în sala de clas  un spa iu destinat exclusiv citit-scrisului. 
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În acest spa iu vom atârna la loc vizibil, în câmpul vizual al copiilor, diferite afi e (cu 
mesaje scurte, scrise i desenate) care s -i ajute s  în eleag  comportamente specifice în lucrul 
cu cartea, în timpul citit-scrisului (vezi imaginile de mai jos): 
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Putem citi cu mai mult  culoare pove tile 
Pove tile pot fi citite sau spuse, înso indu-le de gesturi, mimic , dramatizare cu p pu i 

pe mân  etc. Astfel cei mici pot afla c  în alte ri exist  meseria de povestitor. Sunt oameni 
talenta i, care pot intra cu u urin  în pielea oric rui personaj literar, f când cunoscut  lumea 
pove tilor, celor care nu tiu înc  s  citeasc  i nu numai. 

Înainte, în timpul i dup  citirea textelor putem folosi metode active  
Vom prezenta mai jos o serie de metode ale gândirii critice, prin care elevii sunt 

antrena i s  interogheze orice text citit, s  reflecteze i s  dea un r spuns personal – s  aib  o 
opinie pertinent  i s  reac ioneze emo ional fa  de cele citite. Sunt metode ce pot fi folosite 
atât la ciclul primar, cât i la ciclul gimazial, în func ie de nivelul de vârst  i particularit ile 
colectivului de elevi. 

 
 

Tehnici interactive 
 

1. Predare reciproc . Când elevii joac  rolul profesorului, au ocazia s - i 
consolideze înv area, vor în elege mai bine gândirea, rolul i sarcinile profesorului. Predarea 
este o metod  eficient  de a înv a, de a-i implica pe to i elevii în predare, de a diminua 
distan a profesor-elev, creând un climat favorabil înv rii. Metoda ajut  elevii s  înve e 
tehnici de rezumare, chestionare, clarificare, predic ie pornind de la un text literar sau 
nonliterar. Textul În c utarea hranei, de exemplu, poate fi împ r it în cele trei proiecte: 
Drumul furnicii, Gândacii de p mânt, O cresc torie de viermi. Colectivul, împ r it în trei 
grupe, va studia câte un proiect, dup  urm torul protocol:  

a) rezuma i ceea ce a i citit;  
b) pune i o întrebare despre tem , la care ceilal i trebuie s  r spund ;  
c) clarifica i lucrurile neclare pentru ceilal i;  
d) cere i colegilor s  prezic  ce se va întâmpla dac ...;  
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e) cere i colegilor s  verifice predic ia etc. 
Pe rând, fiecare grup va preda pe rând colegilor sec iunea studiat , dup  protocolul 

agreat. 
 

2. Mozaic. Grupuri de câte cinci elevi cerceteaz  prin colaborare un anumit aspect al 
textului, fiecare elev devenind expert în predarea subtemei înv ate. Exper ii trec în alte 
grupuri, prin permut ri circulare, astfel ca to i elevii s  st pâneasc  întreaga tem . În final se 
revizuie te întreaga tem  cu clasa. Profesorul sprijin  exper ii, supravegheaz  predarea, pentru 
ca achizi iile s  fie corect transmise. 

 
De exemplu, textul nonliterar Antarctica – inut al ghe ii poate fi studiat astfel: 
– se împarte clasa în patru grupe de elevi (pentru c  textul poate fi împ r it în patru 

sec iuni distincte); 
– în fiecare grup va exista cel pu in un expert pe una din urm toarele subteme ale 

textului-Ce este Antarctica, Vremea în Antarctica, Pinguinii din Antarctica i O 
scrisoare din Antarctica; 

– exper ii formeaz  alte grupuri, în func ie de subtema studiat ; studiaz  fragmentul 
indicat, pun întreb ri i stabilesc strategia de transmitere a celor aflate, c tre colegi; 

– dup  ce timpul acordat studiului a expirat, exper ii se întorc în grupurile ini iale i 
prezint  subtema studiat ; 

– profesorul sprijin  exper ii i supravegheaz  predarea. 
 
3. Diagrama Venn. Dou  cercuri mari care se suprapun par ial. Ea poate fi folosit  

pentru a descrie asem n ri (por iunea de suprapunere) între dou  texte sau între dou  
personaje i diferen e (restul cercurilor) între alte idei, concepte. Elevii pot completa 
individual asem n rile, apoi se pot grupa în perechi pentru deosebiri sau invers. 

 
Tot la textul Antarctica- inut al ghe ii, de exemplu, pentru focalizarea i identificarea 

de informa ii explicit formulate, se poate folosi Diagrama Venn dup  citirea fragmentului 
intitulat Pinguinii în Antarctica. Copiii vor avea ca sarcin  s  identifice asem n rile i 
deosebirile dintre pinguini i o alt  pas re pe care au studiat-o. 
 

4. Diagrama T. Un alt tip de diagram  de clasificare este Diagrama T. Cu ajutorul 
diagramelor T, elevii pot clarifica concepte sau idei comparându-le vizual prin prezentarea i 
examinarea a dou  aspecte, fe e, ale unui subiect. Elevii pot, de exemplu, s  enumere 
argumentele pro i contra, avantajele i dezavantajele, faptele i opiniile, punctele forte i cele 
slabe sau problemele i solu iile. Ca i diagrama Venn, diagrama T poate fi folosit  pentru a 
organiza idei i informa ii în vederea elabor rii unui raport, a unei prezent ri sau ca parte a 
unui proiect mai amplu. 
 

O astfel de diagram  poate fi folosit  tot la textul Antarctica – inut al ghe ii, când 
elevii ar putea s  enumere argumentele Pro i Contra unei vizite în Antarctica.  
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5. Procedeul rec ut rii (Manzo, 1995). Un alt procedeu util pentru focalizarea i 
identificarea de informa ii explicit formulate este Procedeul rec ut rii, care poate fi folosit 
în perechi sau frontal: 

a. În perechi, elevii citesc textul alternativ, se opresc dup  fiecare paragraf i î i pun 
întreb ri despre ce au citit. De exemplu, dup  ce unul dintre elevi a citit al treilea 
paragraf din fragmentul intitulat Ce este Antarctica? îi poate adresa celuilalt 
întrebarea: Ce ai aflat despre Antarctica? (c  este cel mai rece continent, cel mai 
uscat, cel mai înalt i cu cele mai multe vânturi).  

 
b. Frontal, elevii citesc, de exemplu, primul paragraf, acoper  textul/închid c r ile i 

adreseaz  profesorului întreb ri. Rolurile se schimb  i, dup  urm torul paragraf 
citit, profesorul pune întreb ri cu grad variat de dificultate i care nu solicit  doar 
memoria, ci activeaz  opera ii ale gândirii de rang superior.  

 
Lectura textelor nonliterare realizat  în felul acesta men ine aten ia elevilor canalizat  

în permanen  i u ureaz  ordonarea informa iilor. 
 

6. Matricea de analiz  semantic  Pentru a-i ajuta pe elevi s  focalizeze i s  
identifice optim, cu cât mai pu ine erori, informa ii explicit formulate într-un text, cum ar fi 
informa iile despre pinguini din Antarctica – inut al ghe ii, profesorul poate folosi i matricea 
de analiz  semantic . Aceasta este util  mai ales când copiii nu tiu foarte multe lucruri 
despre subiectul abordat. Strategia const  în compararea caracteristicilor subiectului mai pu in 
cunoscut cu tr s turile altor dou  subiecte cunoscute mai bine. 
 

Luând exemplul nostru, profesorul poate desena pe tabl  un tabel asem n tor cu cel de  
mai jos: 

 

 
Tr ie te în 

ap /tr ie te pe 
uscat 

Se mi c /se mi c  în 
salturi 

scurte/zboar /înoat  
/fuge 

Tip de 
animal/pe te 

/mamifer/pas re 

Î i folose te 
aripile pentru 

zbor/înot/altele 

G ina 
 

    

Crapul 
 

    

Pinguinul 
 

    

 
Înainte de studierea textului profesorul discut  cu elevii despre unul dintre subiectele 

despre care vor afla mai multe informa ii în text i le sugereaz  diferite nota ii ce pot fi 
folosite în tabel pentru a compara noul subiect cu cele cunoscute („+” pentru „da”, „–” pentru 
„nu”, „?” pentru „nu sunt sigur” etc.). 
Dup  explorarea noului text, elevii revin la tabel i confirm  nota iile f cute sau le modific . 

 
7. Metoda cadranelor. Se traseaz  dou  axe perpendiculare. Pe baza temei studiate, 

elevii noteaz  în fiecare cadran: cuvinte-cheie, sentimentul trezit, o leg tur  cu experien a 
proprie, morala – sau altele. Se cere elevilor s  g seasc  un titlu potrivit pentru ceea ce au citit 
sau au audiat. 
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8. Las -mi ultimul cuvânt. Elevii aleg aspecte interesante din tem , scriu ideea pe o 

fi , iar pe verso, un comentariu despre idee (acord sau dezacord, dezvoltarea ideii etc.). Un 

elev prezint  ideea aleas , dar nu i comentariul. Al i elevi sunt invita i s  comenteze aceea i 

idee, dar ultimul cuvânt îl are cel care a ales ideea, pentru a reflecta asupra celor spuse de 

colegul care a avut ultimul cuvânt. 

 

9. Jurnal de observa ii. Observa iile elevilor legate de temele studiate, efectuate în 

diverse situa ii, sunt editate într-un caiet pus la dispozi ie în clas  (Jurnal de observa ii) i 

discutate periodic cu elevii. 

 

10. Turnirul întreb rilor reciproce. Elevii sunt ruga i s  reciteasc  textul, s  

g seasc  aspecte nediscutate sau alte aspecte originale i s  formuleze întreb ri de tepte 

pentru colegii lor. Se pot organiza concursuri între echipe.Vor primi câte un punct pentru 

fiecare întrebare de teapt  i câte un punct pentru fiecare r spuns corect. 

 

11. SINELG Metoda este denumit  ,,sistem interactiv de notare pentru eficientizarea 

lecturii i a gândirii” [vezi Joseph L. Vaughan, Thomas H. Estes, Reading and Reasoning 

Beyond the Primary Grades, 1986], reprezentând o cale de codificare a textului. Aplicând 

aceast  metod  elevul are posibilitatea s  citeasc  i s  în eleag  activ un con inut. Este 

eficient  în etapa de realizare a sensului, de înv are i în elegere a cuno tin elor, mai ales pe 

texte nonliterare. 

Cuno tin ele anterioare sunt folosite ca baz  pentru lectura textului. 

 

SINELG presupune parcurgerea urm toarelor etape: 

Elevii citesc textul (de pe fi e) individual, în perechi sau în grup de câte 3 – 4 colegi, 

marcând pe marginea textului, în dreptul informa iilor con inute, urm toarele simboluri: 

,, V ” – dac  ceva din ce au citit confirm  ceea ce tiau sau credeau c  tiu; 

,, – ” – dac  o anumit  informa ie pe care au citit-o contrazice sau difer  de ceea ce 

tiau sau credeau c  tiu; 

,, + ” – dac  o informa ie pe care au întâlnit-o este nou ;  

,, ? ” – dac  au g sit informa ii care li se par confuze sau dac  elevii doresc s  tie 

mai multe despre un anumit lucru. 

 

La terminarea lecturii, elevii trebuie s  treac  informa iile într-un tabel de forma: 

 

,, V ” ,, – ” ,, + ” ,, ? ” 

    

 

Informa iile ob inute se discut  în grup sau cu întreaga clas , înv torul urmând s  le 

centralizeze într-un tabel asem n tor pe tabl . 

Cuno tin ele incerte, notate în ultima coloan , pot constitui teme de cercetare pentru 

ora urm toare. 
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12. De dou  ori 5  

Se cite te într-un timp dat un fragment dintr-un text nonliterar/literar; elevii listeaz  
cinci cuvinte sau cinci idei despre ceea ce au citit; citesc din nou textul i listeaz  alte cinci 
cuvinte/idei despre informa ii nesesizate la prima citire. Se analizeaz  listele comparativ i se 
discut  în perechi sau în grupuri mici despre aspectele sesizate. 

Exerci iile de acest tip dezvolt  în timp aten ia. 

 
13. Ciorchinele  
 
Aceast  metod  provoac  elevii s  gândeasc  liber stimulând conexiunea de idei, ajut  

la g sirea a noi sensuri ideilor însu ite anterior, dirijeaz  spre propriile cuno tin e, eviden iind 
propria în elegere a unui con inut. 

Ciorchinele este o metod  grafic  antrenant  care stimuleaz  gândirea critic  i 
creativitatea elevilor. Metoda stimuleaz  g sirea conexiunilor dintre idei. 

 
În general aceast  metod  are dou  etape:  

Stabilirea modalit ilor de lucru: individual sau în grup 
Realizarea unui început al ciorchinelui, pe tema anun at  

 
Pentru implementarea acestei metode se parcurg urm torii pa i: 

Se scrie în mijlocul foii/tablei un cuvânt/tem  care urmeaz  a fi cercetat . 

Se noteaz  toate ideile, sintagmele, cuno tin ele care vin în mintea elevilor în 
leg tur  cu tema propus , în jurul cuvântului central, tr gându-se linii între acesta i 
informa iile notate conform schemei: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Completarea ciorchinelui dup  citirea documentului, sau analiza imaginilor: 10-20 
minute. 

Schimbul de idei. Împreun  cu colegul de banc , apoi în grup, elevul discut  i apoi 
completeaz  ciorchinele individual. 
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14. Jurnalul cu dubl  intrare Pentru a ajunge la performan a de a interpreta i 
integra corect ideile i informa iile dintr-un text citit, elevii ar trebui s  se antreneze folosind, 
de exemplu, o metod  specific  dezvolt rii gândirii critice, Jurnalul cu dubl  intrare. Un 
astfel de jurnal se ob ine prin împ r irea unei pagini în dou , fie prin trasarea unei linii 
verticale, fie prin îndoire pe vertical . În partea stâng  a paginii elevii vor transcrie, pe m sur  
ce citesc, pasaje din text care le-au atras aten ia i le-au pl cut sau nu, deoarece le-au amintit 
de o experien  personal  sau din alte motive. În partea dreapt  a paginii vor comenta pasajele 
selectate, precizând:  

– de ce le-au ales,  
– la ce i-au f cut s  se gândeasc ,  
– unde au mai întâlnit ideile exprimate,  
– ce au sim it când le-au citit,  
– dac  sunt de acord sau nu cu pozi ia autorului etc. 
Prin folosirea Jurnalului cu dubl  intrare copiii pot stabili o strâns  leg tur  între 

text i experien a lor i î i perfec ioneaz  abilit ile de interpretare a acestuia. 
 

15. Gândi i/Lucra i în perechi/Comunica i 
Elevii se pot antrena în sus inerea de opinii personale despre con inutul unui text prin 

metoda Gândi i/Lucra i în perechi/Comunica i. 
Profesorul formuleaz  o întrebare/sarcin  pe marginea textului citit. Elevii trebuie s  

se gândeasc  individual la aceasta i- i pot nota ideile care le vin în minte. Apoi se formeaz  
perechi i fiecare împ rt e te colegului r spunsul, comparându-l, argumentându-l, 
completându-l, în func ie de eventualele sugestii primite. Activitatea de înv are prin 
colaborare poate cre te în dificultate dac  fiecare pereche este pus  în situa ia de a formula un 
r spuns comun care încorporeaz  ideile amândurora. În final, câteva perechi pot comunica 
întregii clase opiniile formulate. 
 

16. Interogarea multiprocesual  
Pentru a-i ajuta pe elevi s  în eleag  textul în profunzime, ar fi bine ca profesorul s  

dep easc  întreb rile stereotip i s  realizeze o interogare multiprocesual 6 (exemplific m pe 
textul Antarctica – inut al ghe ii): 
 

Întreb ri literale – sunt cele care cer informa ii exacte –Unde po i g si Antarctica 
pe glob? 

 
Întreb ri de transpunere – le cer elevilor s  transforme informa iile – Imagina i-v  
c  tocmai a i ajuns în Antarctica. Descrie i ce vede i. 

 
Întreb ri interpretative – solicit  elevii s  descopere conexiuni între idei sau fapte 
– De ce crede i c  majoritatea oamenilor care viziteaz  Antarctica alege s  nu 
mearg  acolo între aprilie i septembrie ? 

 
Întreb ri aplicative –- ofer  elevilor ocazia de a rezolva probleme – Cum crede i 
c  î i spal  i î i usuc  rufele cercet torii tiin ifici care lucreaz  în Antarctica? 

 
Întreb ri analitice – de exemplu, punerea sub semnul întreb rii a ra ionamentului 
pe care se bazeaz  încheierea unei povestiri. 

                                                 
6 Jeannie L. Steele, Kurtis S. Meredith, Charles Temple, Lectura i scrierea pentru dezvoltarea gândirii critice, 
1998 
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Întreb ri sintetice – implic  folosirea tuturor cuno tin elor i experien elor pentru 
rezolvarea în mod creativ a unei probleme. 

 
Întreb ri evaluative – cer elevilor s  fac  judec i de genul bun/r u, 
corect/incorect, în func ie de convingerile pe care ace tia le au. 

 
Tipurile de întreb ri pe care profesorii le adreseaz  elevilor trebuie s  faciliteze 

conexiunile între ceea ce elevii tiu, în eleg i simt deja i ceea ce ei înva . 
 
 

Lectur  creativ  
 

Pentru stimularea lecturii creative, de profunzime, cu sens pentru elevi, se pot formula 
sarcini care s  valorifice abilit ile individuale i profilul fiec rui elev, din perspectiva 
inteligen elor multiple. Textul literar sau nonliterar este abordat interdisciplinar i elevii 
înva  s  caute în text cu creionul în mân , s  interogheze, s  reflecteze, s  integreze i s  
reevalueze ideile i sentimentele exprimate în text. Vom enumera mai jos astfel de sarcini i le 
vom ilustra prin câteva produse ale elevilor. 

 
1. Ilustra i printr-un desen/colaj caracteristicile spa iului din textul/ fragmentul citit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Ilustra i printr-un desen/colaj aspectele legate de timp din textul citit. 
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3. Ilustra i printr-un desen/colaj/pantomim  însu irile personajului principal.  
 

4. Ilustra i printr-un desen/colaj evenimentele pe care le considera i cele mai importante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. C uta i un fragment muzical prin care s  exprima i sentimentele provocate de 
lectura textului/un personaj etc. 

 
 
 

Lectur  activ  
 
Lectura din prelungiri este adorat  de elevi, atât de cei mai mici, cât i de cei mai mari. Se 
împarte textul în fragmente i se folose te tabelul de mai jos, care va fi derulat progresiv, pe 
m sur  ce se fac predic ii i se completeaz  ultima coloan . Prima i a doua oar  poate fi mai 
dificil, dar odat  ce în eleg regula jocului, abordarea func ioneaz  foarte bine, cu rezultate 
îmbucur toare. 

Exemplu: 
i a spus: 

– Acum tiu! Am s  fac geamuri de caramel transparent ca aerul... iar Timpul, 
nev zându-le va vrea s  treac  prin ele. i va c dea în capcan . 

i a muncit Marele Maestru zi de var  pân -n sear , dar nici pân  în a treia zi nu a 
sfâr it ferestrele cele mari de care începuser  s  se izbeasc  mu tele... 

 
Explic  scrierea cu liter  mare a substantivului Timpul: 

 
................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................ 
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Ce crezi c  se va întâmpla? 
 
 

Ce dovezi ai? Ce s-a întâmplat? 

 
Timpul, care trecea oricum pe-acolo, v zu cum moliile i fluturii r mân ag a i în aer 

ca-n insectare. Râcâi caramelul cu unghia, ca s  în eleag . Sim i c -i bun la gust, dar apoi 
merse gr bit mai departe... 
 
Scrie un enun  pe care îl consideri potrivit pentru finalul fragmentului citit pân  acum: 
 
 
 
 

 
Lumea cre te i-mb trânea i din nou se n tea. Pe deasupra ei, Timpul r mânea 

ve nic treaz. (Irina Nicolaie – Aventurile lui Arik, Editura Corint Junior, 2008), 
http://atelier.liternet.ro  

 
 

Organizatorii grafici 
 

Organizatorii grafici dispun informa ia într-un mod mai degrab  vizual decât sub 
form  de text conven ional. Prin intermediul lor informa ia este comprimat  i redat  într-o 
structur  spa ial  u or de citit i de în eles.  

Dup  Robinson (1998), exist  patru tipuri de organizatori grafici: h r i conceptuale, 
schi e logice, diagrame i matrici. 

Organizatorii grafici pot fi folosi i pentru a-i motiva pe elevi s  citeasc  activ, cu 
creionul în mân . Exist  foarte multe site-uri de pe care se pot desc rca gratuit. În mod firesc, 
ele trebuie traduse în român .  

Prezent m mai jos câteva exemple. 
 
 
Exemplul nr. 1: Re eaua personajelor din povestea HABARNAM în Ora ul Soarelui. 
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Exemplul nr. 2: Re eaua personajelor din povestea Alina i Otoli ii din volumul 
colectiv Ce po i face cu dou  cuvinte. 
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Exemplele nr. 3: a, b, c  
Pozi ionarea evenimentelor pe Axa timpului. 
 
a. C l torie spre Ora ul Soarelui, Habarnam în Ora ul Soarelui de N. Nosov. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

b. George în c utarea de comori prin Cosmos, de Stephen Hawking. 

 
 



 116

c. C r ile cu dragoni, de Patricia Wrede. 
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d. Charlie i fabrica de ciocolat , de Roald Dahl. 
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Exemplu de organizator grafic – pornind de la întreb rile investigatorului perfect! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cine? 
detaliu 

detaliu 

Ce? 
detaliu 

detaliu 

Când? 
detaliu 

detaliu 

Unde? 
detaliu 

detaliu 

De ce? 
detaliu 

detaliu 
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Alte tipuri de organizatori 
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Copacul cauz -efect 
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Listele ierarhice 
 
Alc tuirea unor liste organizate, prin care se a az  componentele într-o ordine care are 

sens pentru elev, reprezint  o modalitate de a-i ajuta pe elevi s  organizeze ceea ce tiu i de a 
le activa cuno tin ele anterioare. Aranjarea itemilor într-o ordine îi ajut  pe elevi s  analizeze 
i s  evalueze criteriile pentru luarea deciziilor. Dac  elevii folosesc buc i de hârtie pentru a 

aranja o serie de itemi într-o anumit  ordine, pot s - i compare vizual modul cum au gândit, 
stimulându-se astfel i colaborarea i discu iile.  

 
Prin aceast  metod , elevii pot folosi cuno tin ele anterioare la începutul unei unit i 

de înv are sau lec ii pentru a clasa componentele i pentru a vedea apoi cum noile cuno tin e 
le dezvolt  punctul de vedere pe m sur  ce studiaz .  

 
Exemplu de list  ierarhic : 
Lucrând în perechi, elevii primesc o list  de animale i sunt întreba i care dintre 

acestea seam n  cel mai mult cu oamenii. Elevii folosesc fâ ii de hârtie pe care sunt scrise 
numele unor animale, pe care le vor a eza în ordine, în func ie de asem n ri. 
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Exemple propuse la cursurile de formare 
 
 

În cele ce urmeaz  prezent m mai multe exemple de abordare a textului scris, exemple 
ce au fost aplicate la clas  de c tre participan ii la cursurile de formare Provocarea lecturii, 
derulate în cadrul proiectului 35279 în aprilie-noiembrie 2013. 
 
 

Explorarea textului literar - Barabumbosaur de Cezar Petrescu 
Exemplu propus de Lumini a Buc an, clasa I A, coala Gimnazial  ,,Nicolae Iorga”, Pite ti 

 
Ora a II-a 

 
– recitirea textului  
– Ciorchinele – completare frontal  (procesul 3 PIRLS).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– jocul ,,Ceain ria” (procesul 4). Cei 28 de copii sunt împ r i i în 4 grupe. Se aleg 
numele echipelor. Fiecare echip  are ca sarcin  s  argumenteze De ce Nelu a 
n scocit Barabumbosaurul. Dup  ce sunt formulate opinii, membrii fiec rei echipe 
merg în vizit  la celelalte ceain rii, pentru a afla alte posibile r spunsuri.  

 
– Cum crede i c  arat  Barabumbosaurul? Ilustra i printr-un desen. 
 
– Turul Galeriei 
 
– Completarea unei fi e de lucru la final 
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În urma activit ii au rezultat produsele de mai jos: 
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Fi  de lucru 

 
1. Cum se nume te animalul n scocit de Nelu? 
 
A. Dinozaur. 
B. Barabumbosaur. 
C. Baradinosaur. 
D. Dinobarasaur. 
 
 
2. Cum a ap rut din ap  dihania? 
 
A. Sco ând urlete înfior toare. 
B. Sco ând fum pe n ri. 
C. Sco ând aburi pe n ri. 
D. Sco ând aburi i fum pe n ri. 
 
 
3. A az  propozi iile urm toare în ordinea în care s-au petrecut în povestire. Prima a 

fost deja numerotat . 
 
– N scocise un animal. 
– B iatul a început s  zugr veasc  animalul inventat de el. 
 1 Nelu închide ochii pentru a- i imagina. 
– Când se afla într-un loc al lui, a v zut dihania.  
– Nelu era fericit. 
 
 
4. Ai aflat cum era barabumbosaurul din spusele b iatului. Descrie cum era dihania i 

g se te dou  exemple care s  ilustreze acest lucru.  
 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________ 

 
 
5. În text se precizeaz  faptul c  Nelu a n scocit animalul. Consideri c  acesta l-ar fi 

putut speria pe b iat? G se te un argument pro i unul contra.  
 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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Explorarea textului literar – Papagalul care a fugit de-acas , de Alina Nelega 
Exemplu propus de înv. Bogdana Andreescu, cls. a II-a A, coala Gimnazial  ,,George 

Co buc” Medie u Aurit, structura Iojib, Jud. Satu Mare 

Câteva caracteristici ale grupului: 
grup de 11 elevi (plus trei în clasa preg titoare), patru dintre ei vorbitori de 
limb  maghiar  în familie, cu probleme de comunicare în limba român   
le place lectura i abordarea integrat  a textelor propuse; chiar i op ionalul 
,,Traista cu pove ti” a fost conceput integrat, cu acordul p rin ilor 

 
 

Scenariu didactic 
 

Activit i Interac iune
Obiectiv/ 
Procesul 
PIRLS 

Timp 

Elevii vor citi singuri textul ,,Papagalul care a plecat 
de acas ”, dup  care vor completa propozi iile 
lacunare de pe bile ele cu informa ii din text.  

individual 3.4 
proces 1 

50 
minute 

Pe mese au fi ele cu textul. 
Pe baza textului, elevii aranjeaz  i lipesc în ordinea 
corect  a întâmpl rilor bile elele completate la prima 
or . 
Se citesc r spunsurile individuale i se compar  
r spunsurile. 

 
individual 
elev-elev 
 

3.2  
 
proces 2 

30 
minute 

Elevii sunt împ r i i în 3 grupe. 
Li se împart caietele cu sarcini diferite pe care trebuie 
s  le rezolve, având în fa  textul.  
La final vor lipi toate fi ele grupei pe o coal  de flip-
chart, ob inând afi ul grupei.  
Turul galeriei. 

pe grupe 3.5 
 
proces 3 

50 
minute 

Se vor forma dou  grupe. Fiecare grup  va primi câte 
o sarcin . 
Grupa 1 – C uta i informa ii în text care s  explice 
de ce credea Bobo c  îl vor salva pompierii sau 
televiziunea. 
Grupa 2 – C uta i în text motivele care ,,i-au dat 
aripi” lui Bobo. Ce crede i c  l-a f cut s  prind  
curaj i s - i ia zborul? 
Când vor termina, vor face schimb de materiale, 
evaluând i aducând eventual complet ri.  

pe grupe 
 
 

3.2 
proces 4 
 
 
 

20 
minute 

 
Fi e de lucru   
1. Completa i enun urile cu informa ii din text. (Enun urile vor fi scrise pe câte un 

bile el i se vor amesteca). 
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2. Bobo era coleg de apartament cu............. 
 
3. Dani era dansator i....................... i evident st pânul lui Bobo. 
 
4. Bobo a privit ora ul care se vedea pân  departe din.............. 
 
5. Motanul Pedro st tea la soare în................... 
 
6. Din strad , Bobo i Pedro au intrat în.................. 
 
7. Bobo spera s  fie salvat de pompieri sau.......................... 
 
8. Papagalii au o inim  mare dar nu au............................... 
 
9. Bobo i-a r spuns cam obraznic lui Dani:.........................., atunci când acesta a vrut 

s -l ia acas . 
 

10. A r mas în palmier singur i fl mând.................................. 
 
 

2. Caiet de sarcini 
 

Picteaz -l pe Bobo a a cum este descris în text. 
 

Deseneaz  ce vede Bobo de la fereastra apartamentului. 
 

Coloreaz -i pe prietenii lui Bobo din p durea verde. 
 

Modeleaz  din plastilin  ce a mâncat Bobo în mall. 
 

Coloreaz  o fereastr  la etajul unde locuia papagalul, cu culoarea c ciuli ei pe care 
o purta feti a din mall. 

 
Lipe te atâtea frunze pe trunchiul palmierului câte animale apar în poveste. 

 
Ilustreaz  printr-un colaj locul unde Bobo i-a luat inima-n din i i-a zburat. 
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Explorarea textului literar – Mama! dup  Mircea Sântimbreanu,  
Exemplu propus de Aurelia Fier scu, clasa a III-a, coala Gimnazial  nr. 307 

Bucure ti 
 
 

Prima or  
1. Lectura individual   

 

 
Elevii clasei a III-a citind textul 

 
2. Întreb ri pe marginea textului. 
 
3. Metoda cadranelor (vizeaz  informa ii explicite pentru primul cadran, deduc ii 

simple pentru al doilea cadran i interpretare/integrare pentru ultimele dou  cadrane). Lucrând 
în echip  de câte 4, elevii au completat urm torul cadran: 

 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atitudinea mamei pisicii 
i a c elului Faptele Ioanei 

Atitudinea mamei Ioanei Atitudinea Ioanei 
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Un grup de elevi completând cadranele 

 
Câte un reprezentant al fiec rei echipe a ie it în fa a clasei. S-au citit r spunsurile 

primei echipe la primul cadran (faptele Ioanei), ceilal i reprezentan i având sarcina de a citi 
doar ceea ce nu s-a spus. S-a procedat la fel pentru celelalte cadrane. R spunsurile primite au 
ilustrat faptul c  unii dintre ei au f cut confuzii ori au ad ugat din propria imagina ie (ex: 
mama st tea pe canapea i plângea; mama a certat animalele; mama era credul  etc.). Atunci 
când o concluzie formulat  nu pornea de la textul citit, ci de la experien a/imagina ia lor, 
ceilal i membri ai echipei au primit sarcina s  citeasc  din text fragmentul care ilustreaz  
concluzia lor. Efectul a fost cel scontat: colegii le-au spus c  nu reie ea a a ceva din text. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Citirea cadranelor 
 
 

Ora a II-a 
 
S-au realizat mai multe activit i care au vizat primele dou  procese de lectur  vizate 

de PIRLS (respectiv 1 – identificarea de informa ii explicite i 2 – formularea de deduc ii 
simple). 

 
Pentru primul proces de lectur  vizat de PIRLS:   
a) ilustrarea prin desen a unei fapte, activitate realizat  în perechi. Fiecare echip  a 

ar tat desenul în fa a clasei care a identificat momentul ilustrat în desen.  
b) ordonarea desenelor pe o ax  a timpului; un elev a citit textul, iar un altul a a ezat 

desenele pe ax ; apoi un alt elev a povestit oral, pe baza desenelor. 
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Elevii clasei a III-a exploreaz  textul i prezint  rezultatele 

 
Pentru al doilea proces vizat de PIRLS:  
– Procesul de inten ie: elevii i-au exprimat p rerea fa  de comportamentul Ioanei i 

au putut trece de la un ir la altul ( irurile aveau urm toarele etichete: Sunt de acord/Nu sunt 
de acord/M  ab in (m  mai gândesc) doar dup  ce explicau ce argument i-a convins s - i 
schimbe p rerea. Iat  câteva exemple: 

Nu sunt de acord pentru c  trebuia s  spun  adev rul mai devreme. 
Sunt de acord pentru c  mama ar fi certat-o, iar mie nu-mi place s  fie certa i copiii. 
Sunt de acord pentru c  i-a învins teama de a nu fi certat  i i-a recunoscut faptele. 
Sunt de acord întrucât a min it pentru c  nu tie ce e bine i ce e r u. 
Nu sunt de acord pentru c  este obligat  s  spun  ce face, ca mama s -i spun  ce e 

bine i ce nu.  
 

 
Elevii particip  la procesul de inten ie 

 
Ora a III-a 
S-au realizat mai multe activit i care vizeaz  al treilea i al patrulea proces vizat de 

PIRLS (respectiv 3 – interpretarea i integrarea ideilor; 4 – studierea i evaluarea con inutului, 
a elementelor textuale). 

 
Pentru procesul 3:  
– turnirul întreb rilor: elevii au avut ca tem  s  scrie câte dou  întreb ri care s  

solicite: a) informa ii; b) p reri/concluzii, precum i r spunsurile la aceste întreb ri; 
în timpul orei, elevii au fost împ r i i în dou  grupe; elevii din prima grup  au citit 
întreb rile, iar ceilal i au dat r spunsurile, apoi au schimbat; de fiecare dat  elevul 
care a citit întrebarea a fost solicitat s  spun  dac  este mul umit de r spuns sau 
dac  a tepta un alt r spuns. Iat  câteva dintre întreb rile elevilor i r spunsurile 
primite: 
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Ce p rere ai despre r bdarea mamei Ioanei? 
Atitudinea ei a fost corect  pentru c  a l sat-o pe Ioana s - i recunoasc  gre eala i 

s-o îndrepte. 
 
Ce concluzie tragi din comportamentul celor trei mame? 
Mamele sufer  i sunt dezam gite când copiii lor gre esc. 
 
Pentru procesul 4:  
a) cvintetul 

 

     
 
 
b) metoda cadranelor  
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Explorarea textului literar – Ro i diferite de V. Suteev 
Exemplu propus de prof. Delia Pop, clasa a II-a C,  
coala Gimnazial  nr. 19 „Avram Iancu”, Timi oara 

 
Câteva caracteristici ale grupului de elevi: 

grup de 30 de elevi cu nivel peste medie; au tiut s  citeasc  aproape to i înc  din 
clasa I; 
gustul pentru lectur  a fost cultivat prin mai multe modalit i – cea mai îndr git  de 
ei a fost citirea începutului unor pove ti, înso it  de predic ii despre ce va urma i 
lectura textului acas ; 
existen a unei Biblioteci în clas  unde elevii i-au adus c r ile preferate i i-au 
îndemnat colegii s  citeasc  acele volume care le-au pl cut, toate acestea fiind 
urmate de discu ii legate de pove tile citite, de personajele îndr gite etc. 

 
 

Scenariul didactic 
 

Activit i 
 

Interac iune 
 

Obiectiv din 
program /  

Procesul PIRLS 

Timp 
 

LECTURA PREDICTIV  
Elevii citesc textul Ro i diferite împ r it 
în fragmente i completeaz  tabelul cu 
predic ii: Ce crezi c  se va întâmpla?/Ce 
s-a întâmplat? 
Se citesc cât mai multe dintre predic ii 
cu glas tare, iar elevii compar  cele de 
pe propria fi  cu cele prezentate de 
colegi. 

elev-elev 
înv tor –
elevi 
individual 

 3.5  
 
proces 2 

50 
minute 

HARTA POVESTIRII 
Se distribuie elevilor fi e de lucru cu 
„Harta povestirii”. Pe mese au preg tite 
i fi e cu textul în întregime. 

Pe baza textului, elevii completeaz  
rubricile h r ii povestirii. 
Se citesc r spunsurile individuale, în 
grup i se compar  r spunsurile. 

elev-elev 
individual 

3.2  
 
proces 1 

15 
minute 

EXPLOZIA STELAR  
Elevii sunt împ r i i în 5 grupe. 
Se distribuie elevilor fi ele pe care 
trebuie s  le completeze cu întreb ri. În 
cadrul grupelor se aleg 5 întreb ri la 
care trebuie s  r spund  elevii din alt  
grup , în lan  (grupa a II-a r spunde 
primei grupe, a III-a celei de-a II-a etc.). 
Întreb rile nu trebuie s  se repete. 

elev-elev 
pe grupe 

3.2 
 
proces 1 

15 
minute 

METODA CADRANELOR 
Pe baza lecturii elevii vor nota în 
cadrane individual, apoi vor prezenta ce 
au completat. 

individual 
 
 

 3.5 
proces 3 
 

20 
minute 
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Cadranele 
 
 
  Cum le-au fost de folos ro ile celor patru 
prieteni? 
 
 
 
 

Ai aflat cum erau cei patru prieteni din 
faptele lor. Precizeaz  dou  calit i i d  
dou  exemple care s  motiveze acest lucru.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ce a înv at Iepurele de la cei patru 
prieteni? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 Dac  tu ai fi g sit o roat , ce ai fi f cut cu 
ea? 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 

 

Explozia stelar  

Formula i întreb ri i r spunsuri pornind de la urm toarele cuvinte: 

– Ce? 

– Cine? 

– Cum? 

– Unde? 

– De ce? 



 135

Explozia stelar  
 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

Ro i 
diferite 

Cine? 

Ce? 

Unde? 

Cum? 

De ce? 
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HARTA POVESTIRII 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOCUL DESF UR RII 
________________________
________________________

DESEN 

PERSONAJELE 
__________________________
__________________________
__________________________
________________________ 

TITLUL 
_______________________ 

EVENIMENTELE 
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
_ 

ÎNCHEIEREA ÎNTÂMPL RII 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

AUTORUL 
__________________

CE AM ÎNV AT DIN ACEAST  
ÎNTÂMPLARE? 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
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Explorarea textului literar – Dorin a lui Oaky de Undina Bubur 
Exemplu propus de Zina Fren , prof. înv. primar, clasa a III-a, 

Colegiul na ional Sportiv Cetate Deva, jud. Hunedoara 
 

Câteva caracteristici ale colectivului de elevi: 
Colectivul clasei a III-a este format din 21 de elevi: 11 fete i 10 b ie i, într-o clas  
cu profil voca ional sportiv: 9 eleve la gimnastic  artistic , 6 elevi la gimnastic  
aerobic  (2 fete i 4 b ie i), 6 elevi la înot. În acela i timp, acest efectiv este format 
din 10 elevi externi (din Deva: 3 fete i 7 b ie i, dintre care 2 cu CES) i 11 elevi 
interni (din toat  ara: 8 fete i 3 b ie i).  
Copiii din c min nu beneficiaz  de ajutorul p rin ilor decât în vacan e sau la sfâr it 
de s pt mân  (unii). Fac multe sacrificii pentru a- i realiza un vis, ca broscu a 
Oaky… Au o bibliotec  în sala de clas , cu multe enciclopedii, dic ionare i cele 
mai frumoase pove ti. 
În clasele I i a II-a au citit cu pl cere c r i de la biblioteca colii i au participat la 
mai multe concursuri i activit i desf urate în parteneriat cu Biblioteca Jude ean .  

 
Scenariul didactic 
 

Activit i Interac iune 
Obiective/ 

proces 
Timp 

Prima or : 
Captarea aten iei 

Discu ii referitoare la personajele îndr gite de la 
teatrul de p pu i. 
Elevii fac cuno tin  cu o broscu  vis toare (o 
p pu ) care vrea s  le pun  câteva întreb ri: 
V-a i dorit vreodat  s  fi i altcineva? S  ave i 

alt  culoare a p rului? Al i ochi? Alt  statur ?  
Este vreun personaj din desenele animate sau din 

pove ti care v  place mult i a i dori s  fi i ca el? 
V-a i dori s  sem na i cu p rin ii vo tri? 
Ce talente crede i c  ave i? Ce v  place s  face i 

cel mai mult? 
Cu siguran , mul i î i doresc s  aib  câte pu in de 
la al ii. 
Broscu a le spune copiilor c  i ea a avut astfel de 
vise. A trecut prin multe peripe ii i a înv at 
multe. Vrea s  î i spun  povestea… 
Li se prezint  elevilor cartea Dorin a lui Oaky de 
Undina Bubur.  
Elevii vor citi pe rând, la videoproiector, lectura în 
întregime (din cartea scanat ). 
Fiecare elev are pe mas  fi a cu textul în 
întregime. 
Elevii vor completa propozi iile lacunare de pe 
fi ele primite, cu informa ii din text.  
Se vor citi cele zece propozi ii completate, pentru 
a verifica dac  to i elevii au completat corect 
spa iile punctate. 

 
 
 

frontal 
(profesor-

elev) 
 
 
 
 
 
 
 
 

frontal 
(profesor-
elev, elev-

elev) 
 
 
 
 

individual 
 

 
frontal 

(profesor-
elev, elev-

elev) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P1 
3.2 

 
 
 
 

5 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20 min 

 
 

20 min 
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Elevii vor avea pe mas  câte un jeton colorat. 
Citesc sarcina de lucru de pe flipchart. 
C uta i informa ii în text i sublinia i-le cu 
culoarea jetonului de pe banc : 
albastru – visul micu ului brot cel  
oranj – sfaturile date de bufni   
violet – vestea primit  de la b trânul brotac  
verde – ideea salvatoare 
ro u – mul umirea lui Oaky. 

Astfel, vor fi câte 4 elevi care caut  aceea i 
informa ie. Înainte de raportare, se vor aduna s  
discute ce au g sit. 
Se vor verifica propozi iile subliniate. 

Tem  pentru acas : Reciti i lectura. 

 
individual 

 
 

 
 
 
 
 

frontal 
(profesor-

elev) 

 
P1 
3.2 

 
 

 

5 min 

A doua or : 
Munca pe grupe 

Se vor forma 4 grupe a câte 5 elevi. 
Fiecare grup  va r spunde la cele dou  întreb ri 
din fi a de lucru, c utând informa ii în text (anexa 
2). 
Elevii din fiecare grup  î i vor alege câte un 
reprezentant care va citi întreb rile i r spunsurile. 
Elevii î i vor spune p rerea i se vor corecta 
eventualele gre eli. 
Apoi, fi ele se vor expune pe un panou, în fa a 
clasei. 

 
pe grupe 

 
 

 
3.2 
3.1 

 
P1 

 
P2 

25 min 
 

Pe mese, elevii au fi e cu propozi ii pe care 
trebuie s  le a eze în ordinea în care s-au petrecut 
întâmpl rile din text.  
Fiecare grup  va rezolva sarcina de lucru. 
Se va stabili, împreun , ordinea corect : 4; 6; 5; 2; 
8; 7; 1; 3. 

pe grupe 
 

P2 
3.1 

15 min 

Se va completa harta lecturii.  
Se împart sarcinile în cadrul grupei. Pe baza 
textului, elevii completeaz  rubricile h r ii lecturii.

Tem  pentru acas  
Descrie i cum a reu it Oaky s  le fie de folos celor 
din neamul pe tilor. 

pe grupe 
 

P2 
3.2 
3.1 

10 min 

A treia or : 
Munca în perechi 

Se formeaz  zece perechi de elevi (prin num rare: 
numere pare i impare).  
Li se vor propune teme diferite de discu ie, 
referitoare la text. Acestea vor fi listate i t iate 
sub form  de benzi. Ele vor fi repartizate 
perechilor: 

Ai aflat, din text, dorin a lui Oaky. Tu ce 
crezi despre aceasta? 

 
 
 

 
în perechi 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

P3 
3.2 

 

 
30 min 
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Nume te dou  motive pentru care Oaky 
dorea s  devin  broasc  estoas . 
Oaky a reu it s  tulbure lini tea 
vie uitoarelor din lac. Enumer  trei dintre 
acestea. 
Micul brot cel a crezut c  o carapace îi va 
da mai mult  în elepciune. G se te o 
dovad  care s  arate c  acest lucru nu este 
adev rat. 
Gânde te-te la sfaturile în elepte pe care 
broscu a vis toare le-a primit de la bufni . 
Explic  unul dintre acestea. 
Oaky a aflat c  apele iazului au sc zut. 
Explic  de ce s-a întâmplat acest lucru. 
Imagineaz - i ce s-ar fi întâmplat dac  
Oaky nu ar fi avut ideea salvatoare. 
De ce se spune în text c  Oaky a f cut ,,o 
fapt  de toat  lauda”? 
Indic  dou  motive pentru care Oaky a fost 
felicitat de toat  suflarea lacului. 
Ce te-a impresionat mai mult din lectur ? 
De ce? 

Elevii î i vor exprima opiniile, aducând 
argumente, justificând r spunsurile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

frontal 
(profesor-
elev, elev-

elev) 

 
 

 
 
 

Ciorchinele  
G si i câteva caracteristici ale broscu ei Oaky, a a 
cum reies din text. 
Elevii vor realiza ciorchinele pe fi e colorate i le 
vor expune pe un panou. 

 
 
 

individual 

 
P4 
3.1 

15 min 

Eseul de cinci minute 
Li se cere elevilor s  scrie ce au înv at din 
aventurile lui Oaky.  
(De exemplu: El ajunge s  fie mul umit de propria 
persoan , a în eles c  este unic, inteligent i 
frumos, exact a a cum este. În elepciunea vine din 
interior i nu are nicio leg tur  cu aspectul fizic.) 
Sunt acceptate i alte înv turi posibile. 

Tem  pentru acas  
C uta i continuarea întâmpl rilor în Oaky d  un 

recital. Citi i cartea în echip . (Da i cartea de la 
unul la altul!) 
 

 
individual 

 
 

P4 
3.7 

5 min 
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Fi e de lucru: 
 

Completeaz  urm toarele enun uri cu informa ii din text: 
 
1. De o vreme încoace, toat  suflarea lacului vorbea de................................................... 
 
2. Broa tele nu mai conteneau cu..................., berzele............... i uitau s  mai pescuiasc , 

p s rile..........................................., pe tii..............................., to i erau ........................ 
 
3. Oaky se s turase s  mai fie un simplu brot cel verde! Avea un singur vis acum: î i 

dorea din tot sufletul s  devin ........................................................ 
 
4. A a c  st tea deoparte de fiecare dat , de i tare i-ar mai fi pl cut s  trag  

o .................. 
 
5. Azi a a, mâine la fel, pân  când vestea a ajuns la urechile...................................... 
 
6. Respectul nu este dat de o .............................., ci de felul ...................................... 
 
7. Oaky a aflat o veste îngrijor toare: .................................................................. 
 
8. Un ...............pr bu it oprea apa care trebuia s  se verse în ............., formând 

un............. 
 
9. N-a durat mult i ...............................au deschis din nou drumul c tre ....................... 
 

10. De-abia atunci, micu ul brot cel i-a dat seama c , i f r  o carapace de estoas , a 
putut face ....................................................... 

 
Activitate pe grupe 

 Grupa I 
 
R spunde i la întreb rile: 
 

Ce eveniment a tulburat lini tea lacului? 
............................................................................................................................................ 

Care a fost ideea salvatoare a lui Oaky? 
........................................................................................................................................... 
 

 Grupa aII-a 
 
R spunde i la întreb rile: 
 

De ce sc dea apa din lac? 
............................................................................................................................................ 
 

Ce i-a explicat bufni a micului brot cel? 
........................................................................................................................................... 
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 Grupa a III-a 
 
R spunde i la întreb rile: 
 

De ce dorea Oaky s  devin  broasc  estoas ? 
............................................................................................................................................ 

Cum au reu it castorii s -i dea o mân  de ajutor?  
............................................................................................................................................ 
 
 

Grupa a IV-a 
 
R spunde i la întreb rile: 
 

Cum s-au comportat vie uitoarele din hele teu când au aflat dorin a lui Oaky? 
........................................................................................................................................... 

Ce a în eles micu ul brot cel dup  ce a fost felicitat? 
............................................................................................................................................ 
 

 Indic  ordinea în care s-au petrecut întâmpl rile din text. 
 
1. Micu ul brot cel este felicitat pentru fapta sa. 
2. Broscu a a aflat c  apele iazului au sc zut. 
3. Acum, Oaky e mul umit c  e broscu .  
4. Toat  suflarea lacului vorbea despre un tân r brot cel. 
5. Bufni a cea în eleapt  îi d  mai multe sfaturi. 
6. Oaky î i dorea s  devin  broasc  estoas . 
7. Vie uitoarele din lac sunt fericite. 
8. Oaky îi roag  pe castori s  elibereze râul de bu tean. 
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Explorarea textului literar – Planeta pitic , de Adina Popescu 
Exemplu propus de profesor Ioana Oros, cls. a III-a A, coala Gimnazial  „Octavian Goga”, 

Cluj-Napoca 
 

Câteva caracteristici ale colectivului de elevi: 
clasa este eterogen  i are 28 de elevi; în componen a clasei intr  i doi copii cu 

CES;  
elevii apreciaz  orele de lectur , au deja preferin e clare; ei lucreaz  foarte bine pe 

grupe, sunt comunicativi, înv area prin colaborare este foarte eficient  i 
apreciat  de to i elevii; au deja deprinderi de lucru cu metodele specifice gândirii 
critice i prefer  s  lucreze pe grupe, în acest stil. 

 
Scenariu didactic 

 

Activit i Interac iune 
Obiective/ 

proces 
PIRLS 

Timp 

Captarea aten iei 
- urm rirea unei prezent ri electronice pe tema 
„Spa iul cosmic”. Se discut  imaginile vizionate. 

profesor – elev 
 

 
 
 

10 min 
 
 

Lectura cu creionul în mân  
Elevii citesc textul integral, cu creionul în mân , 
utilizând sistemul de semne prestabilit. Se 
discut  pe marginea însemn rilor f cute. 

individual 
 
 
frontal 
profesor – elev 

3.4 
proces 1 

30 min 
 

Elevii primesc o fi  pe care au un exerci iu care 
le cere s  realizeze coresponden a între personaje 
i ac iunile lor. 

La final, vor verifica, lucrând în perechi, 
corectitudinea rezolv rii. 

individual, apoi 
în perechi 
 
 
 

3.2 
proces 2 

10 min 

Lectura creativ  
Elevii sunt organiza i în grupe, dup  preocup ri, 
i au de realizat urm toarele sarcini: 

1. Realiza i benzi desenate care s  ilustreze 
povestea citit . 

2. Ilustra i prin pantomim  însu irile planetei. 
3. Compune i un cântec potrivit textului citit. 
4. Alc tui i o scrisoare pe care planeta ar fi 

scris-o p mântenilor dup  momentul lovirii ei 
de c tre rachet . 

5. Prezenta i informa ii despre planetele 
Sistemului Solar. 

Prezentarea rezultatelor finale i interpretarea 
rezultatelor ob inute. 

pe grupe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
elev – elev 
elev – profesor 

3.2 
proces 3 
 

35 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 min 

Realizare de postere 
Elevii sunt organiza i în grupe i au de realizat 
urm toarea sarcin : 
Prezenta i imaginea planetei pitice la începutul i 
la sfâr itul întâmpl rii, precizând sentimentele 
acesteia, motivând de ce a i f cut aceast  alegere. 

pe grupe 
 
 
 
 
 

3.7 
proces 3 
 

35 min 
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Prezentarea posterelor. 
Autoevaluare: elevii î i analizeaz  propria 
lucrare/activitate/participare la rezolvare, lipind 
pe Broasca Tessy – o broscu  ce-i va înso i la 
orele de lectur  – rombul colorat corespunz tor 
(foarte bun  – romb verde închis, bun  – verde 
deschis, mul umitoare – maro, satisf c toare – 
oranj) 

 
frontal 
individual 

 
10 min 
 

Imagineaz - i c  e ti planeta pitic . Pornind de 

la informa iile din textul citit, redacteaz  o 
pagin  de jurnal, în care s  prezin i o zi în 
spa iul cosmic.  
Prezentarea jurnalelor. 
Aprecierea lucr rilor (con inut). 

individual 
 
 
 
elev – profesor 
profesor – elev 

3.2 
proces 4 

30 min 
 
 
 
 
19 min 

Tema 
Elevii au ca tem  s  realizeze o schi  (desen) a 
sistemului solar; în dreptul fiec rei planete vor 
nota „calit ile” fiec rei planete, a a cum reies 
din text. 

frontal 
profesor – elev 

 1 min 

 



 144

Explorarea textului de informare – ,,Pavianul-urs”, de Paul Beck 
Exemplu propus de Bogdana Andreescu, cls. a II-a A 

coala Gimnazial  ,,George Co buc” Medie u Aurit, structura Iojib, Jud. Satu Mare 
 

Câteva caracteristici ale colectivului: 
grup de 11 elevi ( plus trei în clasa preg titoare), patru dintre ei vorbitori de limb  
maghiar  în familie, cu probleme de comunicare în limba român   
le place lectura i abordarea integrat  a textelor propuse; chiar i op ionalul ,,Traista 
cu pove ti” a fost conceput integrat, cu acordul p rin ilor 

 
Scenariu didactic 

 

Activit i Interac iune 
Obiectiv/ 
Procesul 
PIRLS 

Timp 

Se împart elevilor plicuri în care vor avea câte un 
animal s lbatic din Africa pe care vor trebui s -l 
construiasc  din buc ele (ca un puzzle 3D). Fiecare 
elev î i va prezenta animalul, va spune ceea ce tie 
despre el, dup  care îl vor a eza în dioram . 
Pavianul-urs fiind un animal necunoscut elevilor, 
eventual vor spune c  este o maimu ; vor afla mai 
multe despre el citind textul ,,Pavianul-urs”.  

activitate 
individual  
combinat  cu 
cea frontal  

 10 
minute 

Elevii vor citi singuri textul ,,Pavianul-urs”, dup  
care, pe baza lui i cu creionul în mân , vor completa 
cu informa ii urm toarele enun uri: 
Fa a pavianului este asem n toare cu a ................ 
Col ii sunt…………………………………….. 
P rul pavianilor maturi este de culoare 
…………......................................................... 
Î i folosesc mâinile i picioarele………........ 
Pavianii umbl  …………………….............. 
Coada este curbat ……………………......... 
În c utarea hranei parcurg…………………. 
Prefer  s  m nânce………………………dar se 
hr nesc i cu………………………………........ 
Se feresc tot timpul de…………………........... 
To i pavianii tr iesc împreun  ……………… 
Indiferent de m rimea grupului to i……….. 
 
Elevii vor citi r spunsurile de pe fi e, se compar , se 
aduc complet ri. Concomitent se vor completa i la 
flip-chart, alegându-se r spunsurile cele mai bune. 

individual 
 
 
 
 
 
 
 
frontal  
elev – elev 
elev – 
înv tor 

3.4 
 
 
proces 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 

30 
minute 

Elevii sunt împ r i i în 4 echipe, având în fa  textul. 
Fiecare pereche va avea de îndeplinit câte o sarcin  
referitoare la modul de comunicare al pavianilor, 
ceilal i, din celelalte perechi trebuind s  reac ioneze 
corect. 

în perechi 
 
 
 

3.2  
proces 2 

15 
minute 
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1. Imita i sunetul prin care pavianii se 
adreseaz  altor masculi de pavian. 

2. Imita i sunetul prin care pavianii fug din fa a 
unui animal periculos. 

3. Imita i sunetul emis de femele i pavianii 
tineri. 

4. Imita i sunetul pavianilor care nu sunt 
dominan i. 

5. Folosi i limbajul corpului pentru a v  
amenin a du manii ca i cum a i fi un pavian. 

Respectând urm toarele cerin e, realiza i un desen, 
având în fa  textul, în care s  apar : 

a) Un grup mic de paviani. Folosi i creioane 
potrivite pentru a colora blana pavianilor 
maturi i a puilor lor. 

b) Cel mai mare du man al pavianilor. 
c) În ce urc  pavianii atunci când sunt în pericol. 
d) Cu ce supravie uiesc pavianii atunci când nu 

au suficient  hran . 
Se expun lucr rile i se realizeaz  Turul galeriei. 

individual  3.5 
 
proces 3 

25 
minute 

Se vor forma dou  grupe. Fiecare grup  va primi câte 
o sarcin . 
Grupa 1 – C uta i informa ii în text care s  explice 
de ce pavianilor le place compania altor animale. 
Grupa 2 – C uta i în text informa ii care s  explice 
de ce acest animal se nume te pavianul-urs. 
 
Prezint  r spunsurile i î i aduc complet ri, fiecare 
grup  evaluând munca celeilalte . 

pe grupe 
 
 

3.2 
proces 4 
 
 
 

20 
minute 

Tem  de cas   
C uta i i alte informa ii despre pavianul-urs i 
realiza i un afi  în care s  prezenta i acest animal. 

   

 
Imagini din timpul 
activit ilor 
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Explorarea textului de informare – S n tate: Mit sau adev r? din Revista Mekki 
Exemplu propus de propus de Zsofia Sipos, coala T nad, Satu Mare 

 
Câteva caracteristici ale colectivului de elevi 

Clas  cu predarea limbii române ca limb  nematern  
Clasa este format  din 20 elevi 
Clasa este neomogen   

 
Scenariu didactic 

 

Activit i 
Proces 
PIRLS 

Timp 

 
Lectura individual  cu creionul în mân  
Semne vorbitoare: 
 

 acolo unde con inutul de idei confirm  ceea ce ei 
tiau deja; 

 acolo unde informa ia contrazice sau este diferit  de 
ceea ce tiau; 

+ în cazul în care informa ia citit  este nou  pentru ei; 
? în dreptul ideilor care li se par confuze, neclare sau 

în cazul în care doresc mai multe informa ii despre 
un anumit aspect. 

 
În final are loc o discu ie cu întreaga clas  unde se puncteaz  
informa iile cu care au fost to i de acord, se discut  
dezacordurile, se clarific  anumite aspecte i sunt indicate 
resursele bibliografice pentru complet ri. 

 
proces 1 

 
50 min 

Tem  de cas  
Fi  de lucru 
Se d  o list  de enun uri adev rate i false pe baza textului. 
Elevii citesc textul i noteaz  cu A sau F enun urile date.  
Dezbaterea i verificarea temei de cas : se citesc doar 
propozi iile adev rate. 

proces 2 15 min 
 
 
 
5 min 

Jurnalul cu dubl  intrare: 
– fiecare elev alege din text un pasaj care l-a impresionat în 

mod deosebit; 
– pagina de caiet este împ r it  în dou  – în partea stâng  

fiecare elev scrie pasajul ales, iar în partea dreapt  noteaz  
comentariile personale referitoare la acel pasaj; se 
realizeaz  discu ii de grup pe baza celor notate. 

 
Fragment Opinii personale 

 
 

 

  

proces 3 12 min 

 
AFI UL S N T II 
Activitate de grup 

 
proces 4 

 
33 min 
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Realiza i un afi  pentru colegii vo tri în care s  prezenta i 
adev rurile citite despre: computer; zah r i dulciuri; gum  de 
mestecat; trosnitul degetelor; pâine; înv at; E-uri 
De exemplu: 
– A sta mult în fa a computerului poate cauza probleme de 
vedere i dureri de spate. Recomand ri: pauze dup  fiecare 20 
minute de lucru, mi care de 30 minute pe zi, pozi ie corect . 
– Dragi prieteni, nu sta i mult timp în fa a calculatorului, 
pentru c  … 
– Aten ie!...Dac  stai mult timp în fa a calculatorului… 

Aprox.4 
min pentru 
fiecare 
problem  
 
5 min  
prezentare 

 
 
 

FI  DE LUCRU 
ADEV RAT SAU FALS ? 

 
Citi i cu aten ie textul dat. Nota i cu A enun urile adev rate i cu F enun urile false. 
 

Po i s  evi i efectele d un toare ale statului în fa a computerului dac   
faci pauze de 30 de minute la fiecare 20 de minute, cu spatele drept. 
 
 
 
Dulciurile dau energie, îns  nu trebuie s  exager m când mânc m 
ciocolat . 
 
 
 
Este un adev r c  guma de mestecat se lipe te de stomac a a cum ai mai 
auzit. 
 
 
 
Este mit c  trosnitul degetelor duce la incapacitatea de mi care a 
degetelor la b trâne e. 
 
 
 
Este un adev r c  pâinea nu îngra  dac  nu o mânc m în cantitate mare. 
 
 
 
Este i mit i adev r c  trebuie s  a tept m cel pu in o or  dup  prânz, 
înainte s  ne apuc m de înv at. 
 
 
  
E-urile i numerotarea lor se folosesc pur i simplu ca s  le fie mai u or 
celor care lucreaz  cu substan ele. 
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Explorarea textului informativ – Sfinxul din Bucegi 
Exemplu propus de Aurelia Fier scu, coala Gimnazial  nr. 307 Bucure ti, clasa a III-a 

 
 

Asem narea sa cu un Sfinx (dac  este privit din anumite unghiuri, marcate în jurul 
s u), cât i legendele i istoria locului, au f cut ca aceast  forma iune geologic  s  devin  o 
atrac ie turistic  important . 

Se spune c  acest loc a fost centru energetic folosit pe vremuri de extratere tri, multe 
legende circulând prin p r ile locului în acest sens. În imediata apropiere a Sfinxului se afl  o 
anume pe ter  ce ar strânge mistere energetice deosebite. Aceste mistere energetice sunt 
atrac ia multor oameni pasiona i de acest subiect. Alte zvonuri spun c  tot aici ar exista o 
min  de uraniu p r sit , ce nu mai este în func iune din al Doilea R zboi Mondial. 

În mun ii României exist  i al i megali i care poart  denumirile de sfinc i: Sfinxul de 
la St ni oara, Sfinxul de la Piatra Ars , Sfinxul Lainicilor, Sfinxul Bratocei, Sfinxul 
B n ean cunoscut i sub denumirea de „Sfinxul de la Tople ”, Sfinxul de la Pietrele lui 
Solomon etc. 

 

Sfinxul din Bucegi – imagine panoramic  
 
Originea denumirii. Din cele mai vechi timpuri, oamenii au fost pur i simplu 

fascina i de aceast  minun ie a naturii. Ca dovad  st  m rturie cea mai veche fotografie ce 
are Sfinxul din Bucegi ca i personaj principal. Aceasta dateaz  din anul 1900, când tehnica 
fotografic  era abia la începuturile ei. Luând aceste lucruri în calcul, putem foarte u or s  ne 

Sfinxul din Bucegi, aflat pe platoul Mun ilor 
Bucegi, la 2216 metri altitudine, m soar  8 metri în 
în l ime i 12 metri în l ime. 

Originea numelui Sfinxului este datorat  
asem n rii sale cu un cap uman, mai exact cu 
asem n rea Sfinxului Egiptean, formarea lui fiind 
datorat  eroziunii eoliene (vântului). Este format 
dintr-un bloc mare de piatr  ce a c p tat forma de 
ast zi într-un timp foarte îndelungat. Sfinxul este 
reprezentarea unei divinit i. Aspectul s u omenesc 
este asociat cu o expresie de suveranitate i putere, 
acest lucru fiind eviden iat prin fa a propor ionat , 
buze severe i b rbia voluntar . Mul i istorici merg 
pân  acolo încât spun c  Marele Sfinx de la Giza, 
Egipt, este o copie a celui din Bucegi, pornind de la 
faptul c  are aceea i în l ime cu cel egiptean.
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d m seama cât de important  a fost aceast  forma iune pentru vizitatori, dac  în acele condi ii 
în care aparatele de fotografiat cânt reau extrem de mult, a existat cineva interesat s  o 
fotografieze. Aceast  fotografie poart  numele de Babele din Caraiman. Prima denumire 
oficial  ca Sfinxul din Bucegi dateaz  din anul 1935 într-un articol al publica iei de profil a 
vremurilor respective ce purta numele de Buletin Alpin. 

Astfel, o dat  ce aceast  denumire a fost dat , a fost doar un pas pân  la a deveni 
oficial . A doua numire în acest sens a megalitului a ap rut în Revista „România”, înfiin at  
de profesorul Alexandru B d u  (1901–1983), prozator, memorialist i eseist i unul dintre 
întemeietorii Oficiului Na ional de Turism (în 1936). Fiind deosebit de pasionat de acest 
subiect, a descris pentru prima oar  acest megalit i l-a denumit „Sfinxul românesc”. 

Accesul spre Sfinxul din Bucegi. Cea mai simpl  cale de acces este cu Telecabina 
Bu teni – Babele. Traseul are o lungime de 4350 m, o diferen  de nivel de 1235 m i este 
str b tut în aproximativ 15 minute. Telecabina are o capacitate de 25 persoane, iar programul 
zilnic (mai pu in mar i) este 7:45-17:00 (ultima urcare la ora 16:00 i ultima coborâre la ora 
17:00). În zilele de mar i, programul este 10:30-17:00. Pre ul biletelor pentru telecabin  este 
29 lei urcare sau coborâre (58 lei dus-întors) pentru adult i 16 lei pentru copii (sub 12 ani). 

Cabana Babele este cea mai cunoscut  caban  din zon , ea având o capacitate de 108 
locuri de cazare. De la caban , drumul de acces c tre Sfinx este foarte u or de parcurs, 
deoarece vom întâlni din Bu teni o potec  marcat  cu un triunghi albastru pe v ile Url toarea 
Mic  i Url toarea Mare pân  în apropierea cantonului Jepi. Acest traseu este recomandat 
doar pe timp de var . Cu toate acestea, în compara ie cu majoritatea regiunilor turistice 
montane unde avem parte de acces dificil, în ceea ce prive te Sfinxul din Bucegi, vorbim cu 
siguran  despre acces relativ simplu, datorit  pozi ion rii sale pe Platoul Bucegi. 

Exemple de activit i de înv are prin care s-a urm rit formarea competen elor de lectur : 
1. Organizatori grafici cu tema Unde ne place s  petrecem vacan a? 
2. Harta cuvântului Sfinx 
3. Predarea reciproc   
4. Turnirul întreb rilor  
5. Dezbaterea  
6. Lucru în echip , cu urm toarea sarcin : Sunteti angaja i ai unei firme de publicitate 

i, la solicitarea unei firme de turism, trebuie s  realiza i un pliant prin care s  promova i 
Sfinxul din Bucegi. Folosi i informa ii din text care sunt atractive pentru turi ti.  

7. Turul galeriei – pentru evaluarea pliantelor 
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Imagini de la activitatea desf urat : 

 
Organizatorii grafici      Predarea reciproc  
 

 
 

 
Turnirul întreb rilor                       Dezbaterea 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
4. realizarea pliantelor 
 

                          
 

Evaluarea pliantelor – Turul galeriei 
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Explorarea textului informativ – pliant turistic 
Exemplu propus de prof. înv. primar Liliana Bujoreanu, clasa a II-a, coala Gimnazial  nr. 

307 Bucure ti,  
 

Sarcini de lucru 
– Completarea unui organizator grafic cu 8 cuvinte prin care s  descrie ce cred ei c  

le ofer  loca ia turi tilor. În pliant apar 7 activit i; copiii sunt pu i în situa ia de a 
g si ceva ce lipse te. 
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Printre propuneri – serviciul de babysitting! 

 

 

 
– Realizarea în echip  a unui pliant asem n tor cu cel studiat, prin care s  se fac  

reclam  unui obiectiv la alegere.  
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– Ceain ria. Fiecare echip  i-a trimis reprezentan ii în loca iile concurente s  vad  i 
s  noteze ce au ceilal i în plus/minus fa  de ei. Managerul a r mas „acas ” i a 
împ rt it „musafirilor” din „secretele” obiectivului s u. 

 
 

În evaluarea final , pentru obiectivitate, elevii clasei a III-a au fost invita i s  studieze 
cu aten ie pliantele i s  decid  care este mai complet, mai bine realizat i unde i-ar dori ei s  
mearg . În urma juriz rii, clasamentul arat  ca în imaginea de mai jos: 
 
 

 
Au fost apreciate pliantele care ofereau informa ii complete legate de loca ie, contact 

(telefon, mail, hart ), servicii oferite clien ilor, posibilit i de relaxare, mod de realizare, 
design etc. 
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Explorarea textului de informare – Marele Panda 
Exemplu propus de Elena Boamf ,clasa a III-a, c. Gimnazial  nr. 27  

„Anatol Ghermanschi”, Bra ov 
 

Scenariu didactic 
Brainstorming: La ce v  gândi i când auzi i cuvântul „bambus”? 

 
tiu/Vreau s  tiu/Am înv at – elevii completeaz  primele dou  rubrici, urmând 

ca ultima s  fie completat  dup  citirea i discutarea textului frontal.  
 

Citire individual  cu o gril  de lectur  – identificarea de informa ii explicite i 
formularea de deduc ii simple. 

 
Investiga ia (aprofundare prin întreb ri – Procesul 3): fiecare echip  a primit câte o 
întrebare la care a elaborat r spunsul argumentând. 

De ce crezi c  ursul Panda î i face culcu ul din frunze i tulpini de bambus?      
Explic  afirma ia: Coloritul bl nii îl face inconfundabil.  
În ce condi ii Panda poate muri de foame? 
Când nu- i merit  numele de Marele Panda? 
De ce sunt în pericol de dispari ie? 
 
Elevii sunt invita i s  revin  la text pentru a r spunde corect.  
 

Prezentarea rezultatelor i completarea tabelului tiu/Vreau s  tiu/Am înv at, în 
a treia rubric . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Joc de rol: un elev prime te rolul de urs Panda i este intervievat de colegii s i (gen 
„conferin  de pres ”) – Procesele 1 i 4. 

Se formuleaz  întreb ri legate de locuin a, înf i area, meniul, puii, via a i pericolele 
care-l pândesc pe ursul Panda, dar i de genul: 

De ce locuie ti în China? De ce nu vii s  locuie ti la noi în România?(… nu este bambus…) 
Ai gheare? La ce le folose ti dac  nu vânezi? (Da,… ca s  m  ca r în copaci dup  hran ) 
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De ce urci vara în mun i?(… caut r coarea mun ilor) 

E ti prieten cu ursul brun de la noi? (Nu, pentru c  e carnivor i agresiv) 

Compar  Marele Panda cu ursul brun: diagrama Venn (individual) Procesul 4 
Se discut  asem n rile i deosebirile dintre cele dou  mamifere, dup  care elevii au 
de completat diagrama. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
Realizarea unui organizator grafic, respectiv Ciorchinele-poster (în cadrul 
acelora i grupe) – Procesul 1, care sintetizeaz  întregul con inut.  

 
Dup  afi are urmeaz  Turul galeriei cu completarea de comentarii. 

 
Fiecare membru al echipei a completat câte un „satelit” al ciorchinelui, implicându-se 

activ. i-au denumit i echipele: Cei 6 Panda, Bambusul, Micii Panda, Alb-negru, Colora ii 

Panda. 
La turul galeriei am constatat c  observa iile lor au fost mai mult legate de esteticul 

ciorchinelui decât de con inutul textului. 
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Cum se construiesc itemi semnificativi  
pentru a m sura performan a de lectur ? 

 
În cele ce urmeaz  oferim câteva repere i exemple de test pentru a facilita construirea 

de itemi care m soar  performan a de lectur , prin raportare la cele patru procese ale 
comprehensiunii.  

 
• Alegerea unui text literar/de informare adecvat vârstei, care are poten ialul de a 

motiva lectura 
• Delimitarea ideilor, informa iilor etc. pentru care solicit m r spunsuri din partea 

elevilor 
• Formularea unei întreb ri clare – întrebarea este formulat  în func ie de procesul 

comprehensiunii pentru care se opteaz  la un anumit nivel 
– În cazul itemilor cu alegere multipl  se caut  distractori plauzibili care s  

permit  o semnalizare a erorilor tipice  
– În cazul itemilor cu r spuns construit se listeaz  r spunsurile a teptate adecvate 

i, separat, se noteaz  posibile r spunsuri gre ite 
– Luarea unei decizii asupra complexit ii întreb rii care poate permite 

r spunsuri complete de nivel avansat sau r spunsuri par iale 
 
Testele vor fi elaborate pornind de la texte pe care elevii nu le-au explorat în cadrul clasei.  

 
 
 

Test – în elegerea textului literar – Povestea nucii l ud roase, de Vladimir Colin 
Exemplu propus de Zsofia Sipos, coala T nad, Satu Mare 

 
1. Unde a crescut nucul? Încercuie te litera corespunz toare r spunsului corect! 

 

A ... într-o livad . 
B ... unde cresc toate nucile. 
C ... în nucul din gr dina animalelor. 
D ... într-un nuc în p dure. 
 
2. Cine a spus urm toarele i cui? 
„– Of, of, puternic  nuc !”  

 

A ursul nucii 
B lupul nucii l ud roase 
C veveri a nucii l ud roase 
D mistre ul nucii  

 
3. Numerota i ideile principale în ordinea corect . 

 

 Iepurele i veveri a s-au rugat pentru via a lor. 
 Un b iat a spart nuca. 
 În p dure a crescut un nuc. 
 Via a pa nic  din p dure s-a terminat. 
 Nuca se laud  cu puterea sa. 
 O nuc  a c zut pe nasul lui i a fugit. 
 Ursul s-a a ezat sub nuc s  doarm . 
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4. În acest text a i citit despre mai multe animale. Câte erau? 
 

A 4 
B 5 
C 6 
D 7 

 
5. De ce au fugit veveri a i iepurele în întreaga p dure? 

 

A ... s  povesteasc  despre nucul cel lacom, care vrea s  m nânce p s ri 
B ... pentru c  le-a fost foame 
C ...s  povesteasc  c  s-a copt nuca 
D ...s  povesteasc  despre nuca l ud roas  care m nânc  ur i, lupi i veveri e 

 
6. De ce a s rit nuca de pe creang ? 
 

............................................................................................................................................ 
 

7. A i aflat c  nuca a fost l ud roas . Da i dou  exemple din care reiese acest lucru! 
 

I. .................................................................................................................................... 
II. ..................................................................................................................................... 
 
8. Cine a sc pat animalele de nuca l ud roas  ?  
 

A ... un bun cunosc tor al problemelor 
B ... un b iat care ocrote te animalele p durii 
C ... b iatul proprietarului de nuc 
D ... b iatul care o g se te 
 
9. Ce sim eau animalele fa  de nuca l ud roas ? Dovede te- i afirma ia cu un 

citat ! 
 

............................................................................................................................................ 
Citat: ................................................................................................................................ 
 
10. Cine i ce întâmplare a determinat-o pe nuc  s  fie încrezut ? 
 

......................................................................................................................................... 
 

Gril  de scorare 
TOTAL 13 
Proces: Formularea unor concluzii directe 
Item: 1.Unde a crescut nucul ? 

Încercuie te litera corespunz toare r spunsului corect! 
A.... într-o livad . 
B.... unde cresc toate nucile. 
C.... în nucul din gr dina animalelor. 
D.... într-un nuc în p dure. 

1 – R spuns corect: D

 
Proces: Formularea unor concluzii directe 
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Item: 2. Cine a spus urm toarele i cui ? 
    „– Of, of puternic  nuc !” 
A. ursul nucii 
B. lupul nucii l ud roase 
C. veveri a nucii l ud roase 
D. mistre ul nucii 

1 – R spuns corect: C 

 
 
Proces: Formularea unor concluzii directe 

Item: 3. Numerota i ideile principale în ordinea corect ! 
 
 Iepurele i veveri a s-au rugat pentru via a lor. 
 Un b iat a spart nuca. 
 În p dure a crescut un nuc. 
 Via a pa nic  din p dure s-a terminat. 
 Nuca se laud  cu puterea lui. 
 O nuc  a c zut pe nasul lui i a fugit. 
 Ursul s-a a ezat sub nuc s  doarm .  

1 – R spuns 
acceptabil: 

5. Iepurele i veveri a s-au rugat pentru via a lor. 
7. Un b iat a spart nuca. 
1. În p dure a crescut un nuc. 
6. Via a pa nic  din p dure s-a terminat. 
4. Nuca se laud  cu puterea ei. 
3. O nuc  a c zut pe nasul lui i a fugit. 
2. Ursul s-a a ezat sub nuc s  doarm .  

0 – R spuns 
neacceptabil 

Alt  ordine decât aceasta. 

 
 
Proces: Extragerea unor informa ii explicit formulate 
Item: 4. În acest text ai citit despre mai multe animale. Câte 

erau? 
A 4 
B 5 
C 6 
D 7  

1 – R spuns corect: B 

 
 
Proces: Extragerea unor informa ii explicit formulate 

Item: 5. De ce au fugit veveri a i iepurele în întreaga p dure? 
A ... s  povesteasc  despre nucul cel lacom, care 

vrea s  m nânce p s ri. 
B ... pentru c  le-a fost foame. 
C ... s  povesteasc  c  s-a copt nuca. 
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D ... s  povesteasc  despre nuca l ud roas  care 
m nânc  ur i, lupi i veveri e.  

1 – R spuns corect: D 

 
 
Proces: Extragerea unor informa ii explicit formulate 

Item: 6. De ce a s rit nuca de pe creang ? 

1 – R spuns 
acceptabil: 

R spunsul demonstreaz  c  s-a în eles motivul s riturii 
Exemple: 
– pentru c  s-a copt 
– creanga a anun at-o c  s-a copt i c  poate s  sar   
– creanga i-a spus c  s-a copt 

0 – R spuns 
neacceptabil 

R spunsul nu include nicio dovad  c  s-a în eles c  nuca s-a 
copt. 
Exemple: 
– pentru c  a a a vrut 
– pentru c  a vrut s -l sperie pe urs 
– pentru c  a vrut s  se opreasc  pe nasul ursului 

 
 
 
Proces: Interpretarea i integrarea ideilor i informa iilor  
Item: 7. A i aflat c  nuca a fost l ud roas . Da i dou  exemple 

din care reiese acest lucru! 
 
I.........................................................................................................
.. 
 
II........................................................................................................
 

 
2 – În elegere total  

R spunsul identific  dou  exemple pentru a demonstra c  
nuca a fost l ud roas . 
Men ionarea a dou  dintre aceste exemple se consider  
în elegere total . 
Exemple: 
Nuca s-a l udat ursului c  este puternic . 
S-a l udat pe sine încât chiar i ursul se temea de ea. 
Nu se îndur  de iepure. 
Nu accept  rug mintea iepurelui. 
Vorbe te îngâmfat. 
Se gânde te numai la ea s  nu moar  de foame. 

1 – În elegere 
par ial  

R spunsul identific  un exemplu pentru a demonstra c  nuca 
a fost l ud roas . 
Men ionarea unuia dintre exemplele de mai sus  

0 – În elegere  
zero 

R spunsul nu aduce niciun exemplu care demonstreaz  c  
nuca a fost l ud roas .  
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Proces: Interpretarea i integrarea ideilor i informa iilor 

Item:   8.Cine a sc pat animalele de nuca l ud roas  ?  

A ... un bun cunosc tor al problemelor 
B ... un b iat care ocrote te animalele p durii 
C ... b iatul proprietarului de nuc 
D ... b iatul care o g se te 

1-R spuns corect: D 

 
 
Proces: Examinarea i evaluarea con inutului, a limbajului i a elementelor textuale 

Item: 9. Ce sim eau animalele fa  de nuca l ud roas ? Dovede te- i afirma ia 
cu un citat ! 
.......................................................................................................................... 
Citat: ....................................................................................................................
....... 
 

 
2 – 
În elegere 
total  

R spunsul include un sentiment pe care se crede c  animalele l-au sim it 
i un citat care s  dovedeasc  clar sentimentul identificat. 

Exemple! 

Animalele se temeau de nuc . 

Le era fric . 

Toate animalele s-au ascuns în casele lor. În p dure a fost o t cere grea i nici 
p s rile nu au cântat. 
Îndur -te i de o s rman  veveri ... Nu m  mânca! 
Veveri a se roag  i ea, cu lacrimi în ochi... 
Se credeau neputincio i/slabi fa  de nuc . 
– Puternic  nuc , fie- i mil  de un iepure s rman! S  nu m  m nânci! 
– Of, of, puternic  nuc ! 
Se accept  orice combina ie a exemplelor de mai sus. 

1 –
În elegere 
par ial  

R spunsul indic  doar un element din item ori un sentiment f r  citat, ori 
un citat f r  sentiment dintre exemplele de mai sus. 

0 – 
În elegere 
zero 

R spunsul nu include nici un indiciu din text formulat de item. 
Exemplu: 
Creanga a fost prietenoas  cu nuca l ud roas . 
– Ei,nuc -nucu oar ! Gata, e ti coapt  bine! Po i s  sari jos pe p mânt! 
B iatul nu se temea de nuc . 
Îi sparge coaja, o m nânc . 

 
Proces: Examinarea i evaluarea con inutului, a limbajului i a elementelor 

textuale 
Item: 10. Cine i ce întâmplare a determinat-o pe nuc  s  fie 

încrezut ? 
 
2 – În elegere total : 

R spunsul identific  personajul i întâmplarea din cauza 
c reia nuca a devenit încrezut . 
Exemplu: 
Nuca a devenit l ud roas  când ursul s-a speriat de ea. 
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Ursul a f cut-o pe nuc  s  fie încrezut , atunci când a fugit de ea. 
Ursul s-a speriat de nuc , a fugit de ea i nuca a crezut c  este 
puternic . 
Nucii i s-a p rut c  este puternic , deoarece chiar i ursul s-a 
temut de ea. 

1 – În elegere par ial  R spunsul identific  corect ori personajul, ori întâmplarea 
din cauza c reia nuca a devenit încrezut . 
Exemple: 
– Nuca a devenit încrezut  din cauza ursului. 
– Nuca a devenit încrezut  când a s rit de pe creang . 
– Ursul a f cut-o pe nuc  încrezut . 
– S ritul de pe creang  a f cut-o încrezut . 
 

0 – R spuns 
inacceptabil: 

R spunsul nu identific  nici personajul, i nici întâmplarea 
din cauza c reia nuca a devenit încrezut . 
Exemple: 
– Nuca a devenit încrezut  când creanga i-a spus c  este coapt . 
– Ursul i-a spus c  este puternic . 

 
 

 
Exemplu de test – în elegerea textului literar 

Exemplu propus de Aniela Manca  

 
 

Cite te cu aten ie fragmentul dat, recite te i r spunde la cele 10 întreb ri! 
 
Ast zi, a  dori s  abordez împreun  cu dumneavoastr  problema unor vechi rivali (de 

fapt, doar în aparen ) din t râmul Emo ionavia. Nu tiu cum, dar la un moment dat, cam 
acum dou zeci i trei de s pt mâni, la fel de friguroase ca cea care tocmai a trecut, m-am 
trezit fix acolo în Emo ionavia. 

Nu am putut ignora faptul c  portalul c tre acea lume era exact la grani a dintre cele 
dou  mari republici: Pozitivia i Negativia. Nu i-am putut trece cu vederea nici pe cei doi 
omule i care se certau de zor, fix lâng  mine. Atunci i-am întrebat ce fac i cine sunt, iar ei  
mi-au r spuns: 

– Eu sunt Dragostea, cel mai profund i mai cald sentiment, i încercam s -i explic 
amicului meu, Furia, cum poate deveni i el calm i gra ios ca mine. 

– În primul rând, nu sunt amicul t u, iar în al doilea rând nu prea m  intereseaz  s  
devin ca tine. 

– Dar de ce? Nu v  da i seama c  voi nu v  na te i a a, doar c  în maternitatea voastr  
negativ  nu sunte i trata i frumos. Chiar de sunte i trata i ca noi de c tre acea doamn  
asistent ... 

– Neutra! O cheam  doamna asistent  Neutra. 

– Calmeaz -te, c  am în eles. Chiar dac  sunte i trata i de ea la fel ca noi, domnul 

doctor Negativescu încurajeaz  manifest rile agresive ale sentimentelor pe care le sim i i ca 

nepl cute, deoarece nici el nu a înv at s  fac  altfel. 

– i ce dac ? La voi nu este la fel? 
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– Nu. Suntem trata i de aceea i asistent , de domnul doctor Pozitivescu, dar i de 
St pânul Tuturor, c ruia îi place foarte mult s  vin  pe la noi. Cred c  ar trebuie s  plec. 

– Dragoste! 
– Da! De ce trebuie s  ipi? 
– Cum pot deveni mai calm, mai st pân pe mine, cum s  m  controlez mai u or? Tu 

cum faci? 
– Hai cu mine la cabinetul st pânului! V d c  ai în eles foarte multe azi. Îi cerem 

doctorului ajutor pentru o schimbare de perspectiv ! Fii lini tit! Nu e vorba de medicamente!!  
– Atunci, despre ce e vorba? 
– De exemplu, te vei antrena s  în elegi c  e în regul  s  fii furios, DAR vei descoperi 

trucuri pentru a te controla, pentru a te calma înainte de a te comporta jignitor cu ceilal i. 
Doctorul ne spune mereu c  sentimentele nepl cute sunt fire ti, doar c  trebuie s  înv m s  
transform m negativul în pozitiv. 

– Mul umesc!! PARE DESTUL DE GREU!! 
– Sunt sigur c  te vei descurca! Nici pentru mine nu e simplu mereu... de i a a se crede. 
Au plecat apoi, l sându-m  cu ochii în soare.  
M rturisesc c  aceast  poveste nu este doar un rezultat al imagina iei mele. Po i ghici 

de ce, drag  cititorule? 
(Emo ii în devenire, de Toader Drago , Liceul Alexandru Vlahu ) 

 
 

1 Povestitorul a ajuns în Emo ionavia în timpul unor zile:  
A. îndep rtate 
B. friguroase 
C. nemaiv zute 
D. din pove ti 
 

2. Unde se afl  portalul spre Emo ionavia? 
A. la grani a dintre realitate i poveste 
B. într-un loc foarte friguros 
C. la grani a dintre Pozitivia i Negativia 
D. pe o grani  magic  
 

3. De ce Dragostea i Furia sunt scrise cu litere mari? 
A.  pentru c  vorbesc cu povestitorul 
B.  deoarece sunt rivali 
C.  fiindc  apar în poveste 
D.  deoarece sunt personaje ale textului 

 
4. Explic , dând dou  exemple din text, de ce crezi c  autorul a numit t râmul din 

poveste Emo ionavia. 
…………………………………………………………………………………………… 
 

5. Ce i se pare neobi nuit în leg tur  cu personajele principale ale textului? Sus ine- i 
afirma ia cu un exemplu din text. 

…………………………………………………………………………………………… 
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6. Ce î i dore te cel mai mult Furia? 
A. s - i g seasc  un st pân 
B. s - i înving  rivalul 
C. s  se autocontroleze 
D. s  fie ca ceilal i 

 
7. De ce se spune la începutul textului c  personajele principale sunt rivale doar în 

aparen ? D  dou  posibile explica ii g site în text. 
………………………………………………………………………………………… 
 

8. Titlul este Emo ii în devenire. i se pare un titlu potrivit pentru textul dat? D  dou  
exemple din text care s  sus in  r spunsul t u (afirmativ sau negativ). 

…………………………………………………………………………………………… 
 

9. Ce se în elege, în final, din discu ia celor dou  personaje? 
A. c  exist  sentimente bune i rele 
B. c  unii oameni sunt r i 
C. c  sentimentele nepl cute sunt fire ti 
D. c  dragostea e cea mai important  

 
10. În finalul textului, povestitorul afirm  c  m rturisesc c  aceast  poveste nu este 

doar un rezultat al imagina iei mele. Po i ghici de ce, drag  cititorule? R spunde 
la întrebarea care î i este adresat  i ie, utilizând dou  idei ale textului. 

 
………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Gril  de scorare 
1. 
R spuns acceptabil – B 1 punct 
 
R spuns inacceptabil – A, C, D 0 puncte 
Proces: extragerea unor informa ii explicit formulate 

 
2. 
R spuns acceptabil – C  1 punct  
 
R spuns inacceptabil – A, B, D 0 puncte 
Proces: extragerea unor informa ii explicit formulate 

 
3. 
R spuns acceptabil – D 1 punct 
 
R spuns inacceptabil – A, B, C 0 puncte 
Proces: formularea unor deduc ii simple 
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4. Proces: interpretarea i integrarea ideilor 
2 – În elegere total  1 punct 
R spunsul identific  în text dou  exemple care dovedesc faptul c  s-a în eles leg tura dintre 
cuvântul emo ie i structura cuvântului Emo ionavia (tema textului, personajele, despre ce 
se discut  etc.)  
1 – 0,5 puncte  
R spunsul identific  doar unul dintre exemple; al doilea nu e în conformitate cu textul, e 
vag etc. 
0 – 0 puncte  
R spunsul nu face trimitere la exemple din text sau acestea sunt vagi, incorecte  
     Exemple: 
Emo ia are leg tur  cu Emo ionavia. 
Emo ionavia vine de la emo ie etc. 

 
5. Proces: interpretarea i integrarea ideilor 
2 – În elegere total  
R spunsul con ine o opinie i identific  în text un exemplu potrivit cerin ei, în conformitate 
cu cele afirmate. Se accept  variante diferite, cu condi ia s  se raporteze la text. 
  De exemplu: 
  Personajele sunt sentimente/emo ii umane, care au acelea i probleme ca fiin ele umane. 
  Personajele, de i ni te tr iri suflete ti, au tr s turi omene ti, se comport  la fel ca noi etc. 
1 – 0,5 puncte 
R spunsul identific  un exemplu, f r  a formula opinia. 
0 – 0 puncte 
R spunsul nu face trimitere la exemple din text sau acestea sunt vagi, incorecte.  
     Exemple: 
 Personajele vorbesc. 
 Personajele se ceart . 

 
6. Proces: extragerea unor informa ii explicit formulate 
R spuns acceptabil – C 1 punct 
 

R spuns inacceptabil – A, B, D 0 puncte 
 

 
7. Proces: interpretarea i integrarea ideilor 
2 – În elegere total  1 punct 
R spunsul con ine dovada faptului c  s-a în eles faptul c  toate sentimentele sunt fire ti, c  
nu sunt rele sau bune. Se accept  variante diferite cu condi ia s  se raporteze la text. 
  De exemplu: 
Furia i Dragostea sunt amâdou  sentimente fire ti, nu e unul r u i cel lalt bun. 
Dragostea îi explic  Furiei c  autocontrolul se înva , c  sentimentele nepl cute se pot trans-
forma în sentimente pl cute prin tehnici diverse. Sentimentele se împrietenesc în final etc. 
1 – 0,5 puncte 
R spunsul identific  un exemplu, f r  a formula dovada în elegerii ideii centrale. 
0 – 0 puncte 
R spunsul nu face trimitere la exemple din text sau acestea sunt vagi, incorecte  
     Exemple: 
 Furia i Dragostea nu se ceart . 
Furia i dragostea î i vorbesc etc. 
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8. Proces: examinarea i evaluarea con inutului, a limbajului i a elementelor textuale 
2 – În elegere total  1 punct 
R spunsul con ine o opinie i identific  în text dou  exemple adecvate. Se accept  variante 
(da sau nu) cu condi ia s  fie sus inute cu exemple din text. 
1 – 0,5 puncte 
R spunsul identific  un exemplu, f r  a formula opinia/ R punsul formuleaz  opinia f r  a 
sus ine cu dou  exemple. 
0 – 0 puncte 
R spunsul nu face trimitere la exemple din text sau acestea sunt vagi, incorecte.  
     Exemple: 
Titlu nu e potrivit/E potrivit. 
Nu mi-a pl cut/Mi-a pl cut titlul. 

 
9. Proces: interpretarea i integrarea ideilor 
R spuns acceptabil – C 1 punct 
 
R spuns inacceptabil – A, B, D 0 puncte 
 

 
10. Proces: examinarea i evaluarea con inutului, a limbajului i a elementelor textuale 
2 – În elegere total  1 punct 
R spunsul con ine orice afirma ie care dovede te faptul c  s-a în eles ideea, c  povestea 
vorbe te despre sentimentele oamenilor, în general, sau despre problemele legate de 
identificarea emo iilor, de autocontrol etc. i identific  în text dou  exemplu potrivite, în 
conformitate cu cele afirmate. Se accept  variante diferite cu condi ia s  se raporteze la text.
1 – 0,5 puncte 
R spunsul con ine o afirma ie valid , dar e sus inut  doar de un exemplu. 
0 – 0 puncte 
R spunsul nu face trimitere la exemple din text sau acestea sunt vagi, incorecte. 
     Exemple: 
 Dragostea i Furia exist  i în realitate. 
 i eu m  înfurii. 

 
 
 

Test – în elegerea textului literar – Povestea unchiului Shelby despre LAFCADIO,  
leul care nu s-a l sat p guba , de Shel Silverstein 

Exemplu pentru ciclul gimnazial propus de Aniela Manca  
 

În cadrul acestui exemplu s-au folosit abrevieri pentru procesele comprehensiunii: 
– EIEF – extragerea informa iilor explicit formulate; 
– FDS – formularea de deduc ii simple; 
– IIII – interpretarea i integrarea ideilor i a informa iilor; 
– EECT – examinarea i evaluarea con inutului, a limbajului i a elementelor textuale 
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ITEM 1 
Ce a întrerupt brusc lenevirea leilor dup  prânzul copios? 
Proces: EIEF 1 
A  strig tele celor din jur 
B  frica 
C  un zgomot asurzitor 
D  venirea vân torilor 
 

R spuns acceptabil – C 
 
R spuns inacceptabil – A, B, D 
 

 
ITEM 2 
 
 Care sunt cuvintele care ne spun c  eroul povestirii nu a fugit cu ceilal i lei? 
Proces: FDS 2 
 
A  „se freac  la ochi, s -l alunge pe Mo  Ene” 

B  „se ridic  în patru labe” 

C  „clipi lene ” 

D  „unul dintre ei r mase pironit locului” 

 

R spuns acceptabil – D 
 
R spuns inacceptabil – A, B,C 
 

 
ITEM 3 
 
De ce nu s-a speriat tân rul leu la venirea vân torilor? 
Proces: FDS 2 
 
A  fiindc  îi suna bine cuvântul „vân tori” 

B  deoarece era curios 

C  pentru c  nu tia ce sunt vân torii 

D  pentru c  nu asculta sfaturile celor mai în vârst  

 

R spuns acceptabil – C 
 
R spunsuri inacceptabile – A, B, D 
 

 
ITEM 4 
 
De ce a â nit leul cel tân r în fa a vân torului „cu ochi verzi”? Men ioneaz  un motiv. 

Proces: FDS 
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1 – R spuns acceptabil 
R spunsul demonstreaz  c  s-a în eles ideea c  leul i-a pl cut pur i simplu pe vân tori i 
dorea s  comunice cu ei. 
     Exemple: 
 – Pentru c  i-a pl cut pur i simplu. 
 – Pentru c  dorea s  îi vorbeasc . 
 – Pentru c  i-a pl cut înf i area vân torilor. 
 – Pentru c  a vrut s -l cunoasc  pe vân torul cu înf i area simpatic . 
2 – R spuns inacceptabil 
R spunsul nu include nicio dovad  c  leul i-a pl cut pur i simplu pe vân tori. 
     Exemple: 
 – Pentru c  era incon tient. 
 – Pentru c  voia s -i atace. 
 – Pentru c  era un leu tare curajos. 

 
ITEM 5 
 
A az  propozi iile urm toare în ordinea în care s-au petrecut evenimentele din 

povestire. Prima a fost deja men ionat  pentru tine. 
Proces: FDS 2 
 
– Leul a ie it în calea vân torului. 
– Venirea vân torilor i-a f cut pe aproape to i leii s  fug . 
– Leul cel tân r a plecat cu pu ca i gloan ele vân torului. 
– Vân torul a ap sat pe tr gaci. 
1 Leii î i f ceau siesta dup  prânz. 

 
1 – R spuns acceptabil 
3– Leul a ie it în calea vân torului. 
2– Venirea vân torilor i-a f cut pe aproape to i leii s  fug . 
5– Leul cel tân r a plecat cu pu ca i gloan ele vân torului. 
4– Vân torul a ap sat pe tr gaci. 
1– Leii î i f ceau siesta dup  prânz. 
0 – R spuns inacceptabil 
Alt  ordine fa  de cea de mai sus 

 
ITEM 6 
 
De ce nu a reu it vân torul s -l împu te pe leul cel tân r? 
Proces: FDS2 
 
A  pentru c  a început s  se ru ineze 
B  pentru c  pu ca nu era înc rcat  
C  pentru c  vân torul era uituc 
D  pentru c  i s-a f cut mil  de leu 

 
1 – R spuns acceptabil – B 
 
2 – R spuns inacceptabil – A, C, D 
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ITEM 7 
 
Ce vrea leul s  spun  cu „mie îmi plac toate pe lumea asta”? G se te în text o dovad  

care s  sus in  afirma ia lui i una care s  o contrazic . 
Proces: EECT 4 

2 – În elegere total  
R spunsul identific  în text un exemplu care dovede te ce îi place i un exemplu care arat  
c  sunt, totu i, i lucruri care nu îi plac. 
1 – R spunsul identific  doar unul dintre exemple; al doilea nu e în conformitate cu textul, 
e vag etc. 
0 – R spunsul nu face trimitere la exemple din text sau acestea sunt vagi, incorecte  
     Exemple: 
– Era un leu c ruia îi pl ceau dulciurile, dar nu-i pl cea s  alerge. 
– Era un leu tân r, a a c  îi pl cea s  leneveasc , dar nu îi pl cea s  fie împu cat. 
– Tân rului leu îi pl ceau oamenii simpatici, dar îl enervau be ele lor. 

 
Dovezi care sus in afirma ia 
 
* Leului îi plac sonorit ile cuvintelor. 
* Leului îi plac, pur i simplu, vân torii 
simpatici. 
* Leului îi plac cerul senin, p s relele, 
soarele. 
* Leului îi place s  comunice cu ceilal i. 

Dovezi care o contrazic 
 
* Leului nu îi place gustul lânos al bonetei ro ii. 
* Leului nu-i place, în final, 
atitudinea/comportamentul vân torului. 
* Leului nu-i place nici replica „a a vreau eu” 
(de i o folose te). 

 
ITEM 8 
 
Cum s-a sim it leul dup  ce l-a mâncat pe vân tor, conform celor prezentate la finalul 

întâmpl rii? 
Proces: IIII 3 
 
A  vinovat 
B  mul umit 
C  puternic 
D  neînfricat 

 
R spuns acceptabil – B 
 
R spuns inacceptabil – A, C, D 
 

 
ITEM 9 
De ce spune leul c  nu este cu adev rat înnebunit dup  bezele? 
Proces: FDS 2 
 
A  pentru c  îi place s  ghiceasc  totul dup  sonoritate 
B  pentru c  vân torul nu le mai poate prepara 
C  pentru c  leii nu m nânc  bezele 
D  pentru c  nu le-a gustat 
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R spuns acceptabil – D 
 
R spuns inacceptabil – A, B, C 
 

ITEM 10  
 
Ai putut s - i dai seama de cum era leul din ceea ce a f cut. Descrie cum era i d  dou  

exemple, din text, care s  ilustreze tr s tura men ionat  de tine. 
Proces: IIII 3 

 
3 – Nivel de în elegere maxim 
R spunsurile includ cel pu in o descriere/tr s tur  valid , care se potrive te leului (curios, 
sensibil, prietenos, hot rât, inteligent, descurc re , atent în jur, creativ), înso it  de 
men ionarea a dou  lucruri pe care le-a f cut. 
      Exemple: 
– Leul este sensibil, deoarece îi plac sonorit ile cuvintelor i observ  foarte multe lucruri în 
jurul s u. 
2 – Nivel de în elegere mul umitor 
R spunsul include o tr s tur  care i se potrive te i doar un lucru pe care l-a f cut. 
Exemple: 
– Leul a fost curios, î i punea mereu întreb ri. 
1 – Nivel de în elegere limitat. 
R spunsul indic  o descriere corespunz toare, dar motivarea e vag  sau general . 
     Exemple: 
– Leul era inteligent. 
0 – Nivel de în elegere nesatisf c tor. 
R spunsul include o descriere prea vag  pentru a fi considerat  potrivit , f r  dovezi. 
     Exemple: 
– Leul era sângeros. 
– Leul era fericit. 
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Test – în elegerea textului de informare 
Exemplu pentru gimnaziu (cls. a VII-a – a VIII-a) propus de Ligia Sarivan 

 
 
 

Malala – de la blog la Premiul Nobel 
 
 
Malala Yousafzai este o tân r  pakistanez . S-a n scut pe 12 iulie 1997 în districtul 

Swat – binecunoscut în lumea întreag  pentru lupta îndârjit  a talibanilor, de i ar fi meritat s  
fie faimos pentru turism c ci locul este de o frumuse e f r  seam n. (Po i consulta imagini 
https://www.google.ro/search?q=swat+valley&rlz=1C1RNAN_roRO455RO483&espv=210&
es_sm=122&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=B5DqUrTdKcmu4QT544F4&ved=0
CCsQsAQ&biw=1366&bih=667) 

De mic copil, Malala i-a dorit s  mearg  la coal  i s  studieze. Ins , pentru fetele 
din regiunea în care s-a n scut i a crescut ea, a a ceva nu a fost întotdeauna posibil. De 
fiecare dat  când talibanii au preluat controlul, ei au interzis fetelor s  mearg  la coal . Iar 
acest lucru s-a întâmplat adesea pe parcursul r zboiului civil (mai multe despre talibani po i 
g si la: http://ro.wikipedia.org/wiki/Taliban). In ianuarie 2009, ea a început s  scrie un blog 
pentru BBC. Folosind un alt nume - Gul Makai, preluat din basmele populare – Malala a 
povestit cu regularitate despre via a ei, timp de mai multe luni. Ea a ar tat ce înseamn  s  
cre ti în Valea Swat, s  î i dore ti s  înve i i s  nu ai voie s  mergi la coal , cum e s  fii fat  
i s  tr ie ti într-un or el condus de talibani. Feti a care scria pe blog a ajuns o celebritate 

f r  ca lumea s  tie exact cine era!  
În vara anului 2010, pe când trupele pakistaneze eliberau regiunea de talibani, o echip  

de la New York Times s-a deplasat la Mingora (ora ul Malalei) i a filmat un documentar 
despre via a ei. Numele de Malala Yousafzai a început s  fie cunoscut. Mul i reporteri au 
venit s  îi ia interviuri, iar feti a le-a r spuns clar i la obiect despre nedrept ile prin care 
trecuser  copiii în timpul ocupa iei. Yousafzai a devenit o activist  pentru dreptul la educa ie 
al fetelor de pretutindeni. A primit o nominalizare la Premiul Interna ional al P cii (pentru 
copii). Ins  cu cât a devenit mai cunoscut  i cu cât ideile ei s-au r spândit, cu atât s-au 
înmul it amenin rile asupra ei i a familiei ei din partea talibanilor.  

Pe 9 octombrie 2012, Malala a urcat ca de obicei în autobuzul colar. Nu a fost îns  o 
zi obi nuit , iar Malala nu a mai ajuns acas . Autobuzul a fost oprit de talibani, iar unul dintre 
ei a tras asupra fetei. Glon ul i-a intrat în partea stâng  a frun ii, i-a trecut pe sub obraz i s-a 
oprit în um r. Malala a fost în com  zile în ir. In cele din urm  a fost trimis  cu un avion 
umanitar la un spital specializat în Anglia, unde, dup  mai multe s pt mâni, i-a revenit 
complet.  

Atacul asupra Malalei a fost aspru condamnat atât în ara ei cât i pretutindeni în lume. 
Incidentul a fost tirea zilei în toate publica iile importante. Primul ministru i pre edintele din 
Pakistan, pre edintele Statelor Unite, ministrul de externe britanic, Secretarul General al 
Na iunilor Unite, primul ministru canadian au f cut declara ii imediat dup  incident, ar tându- i 
simpatia fa  de Malala i de lu rile sale de pozi ie ferme pentru educa ia fetelor. Madonna i-a 
dedicat prima melodie pe care a cântat-o într-un concert la Los Angeles chiar în seara zilei în 
care Malala a fost împu cat . Angelina Jolie a scris un articol despre ea i a donat o sum  
important  de bani funda iei care îi poart  numele i care îi promoveaz  ideile referitoare la 
dreptul la educa ie. Pe de alt  parte, talibanii au comunicat c  vor continua s  pedepseasc  pe 
oricine încearc  s -i înfrunte. Ei au lansat noi amenin ri cu moartea la adresa Malalei i al 
tat lui ei, despre care spun c  i-a intoxicat fata cu propagand  occidental  anti-islamic .  
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Gordon Brown, emisarul special al Na iunilor Unite pentru educa ie global  a lansat o 
peti ie în numele Malalei, pe vremea când fata înc  se zb tea între via  i moarte la spital. 
Peti ia intitulat  „Eu sunt Malala” are trei puncte i solicit : 

– Pakistanului s  adopte un plan de m suri pentru a asigura educa ie pentru to i 
copiii; 

– tuturor na iunilor s  abroge discriminarea împotriva fetelor; 
– organiza iilor interna ionale s  asigure ca absolut to i copiii de vârst  colar  s  fie 

cuprin i într-o form  de educa ie pân  la sfâr itul anului 2015. 
În ziua în care a împlinit 16 ani, Malala a fost invitat  la Na iunile Unite s  vorbeasc  

despre dreptul la educa ie. A fost pentru prima oar  când a vorbit în public dup  atentatul la 
via a ei. Si-a început discursul astfel: „Terori tii au încercat s  îmi schimbe scopul. Dar, de 
fapt, nu s-a schimbat nimic în via a mea decât prin faptul c  sl biciunea, frica i dezn dejdea 
au pierit. Nu sunt împotriva nim nui. Nu sunt aici ca s  v  spun despre r zbunarea mea 
personal  contra talibanilor sau contra unui alt grup terorist. Sunt aici ca s  v  vorbesc despre 
dreptul la educa ie al fiec rui copil. Doresc educa ie pentru fiii i fiicele talibanilor, pentru 
copiii tuturor terori tilor i extremi tilor.” 

În acela i an, Malala a fost nominalizat  la premiul Nobel pentru Pace. Nu i-a fost 
acordat ei, ci Organiza iei pentru interzicerea armelor chimice. Totu i Malala – copila care  
i-a început cariera de vorbitor public ca blogger - a intrat în istorie, prin aceea c  este cea mai 

tân r  persoan  (în acela i timp i fat !) care a primit o nominalizare la aceast  important  
distinc ie – la doar 16 ani.  

Data viitoare când scrii pe blog i te gânde ti c  coala e plicticoas , încearc  s - i 
aminte ti de Malala: Era de vârsta ta când a fost împu cat  pentru c  sus inea dreptul la 
educa ie al tuturor copiilor. 

(Ioana C.S., articol pentru revista colii) 
 
From: Ioana 
To: Radu 
Subject: am nevoie de ajutoooor 
 

Am scris un articol despre Malala (v.attach). Îti aminte ti? I-am inut pumnii s  ia 
Premiul Nobel acum câteva s pt mâni. I-am ar tat articolul d-nei Odobescu i zice c  e FB. 
Dar tiu i eu? Subiectul e tare. Am reu it s -l spun bine? Gânde te-te, era de vârsta sora-mi 
cand s-a apucat sa scrie blog pt BBC. Era de vârsta mea când au împu cat-o talibanii. A vorbit 
la ONU când avea doar 1 an în plus fa  de mine. Am citit o gr mad  despre ea. Am g sit 
chiar fragmente traduse din blogul cu care a început totul. Foarte frumos scris – un jurnal în 
vreme de r zboi. Ce mi-ar pl cea s  fiu a a de talentat ! Când a început s  primeasc  
amenin ri pe Facebook, a scris c  î i imagineaz  scena – cum vor p i spre ea ca s  o omoare 
i cum le va spune c  to i au dreptul s  mearg  la coal  i c  nu face r u nim nui. Brr, m  i 

gândesc c  avea asta pe buze când individul la a tras în jos spre ea ca s-o fac  praf. Oare cum 
poate un b rbat s  trag  în fa a unui copil? i de ce? Ei, iata-a a am nevoie de ajutorul t u. 
Am gasit pe net o gramad  de poze cu Malala. Profa zice c  nu le putem folosi c  n-avem 
copyright. Nu-i panic . O sa pun link ca s  le vad  cine vrea. Dar mi-a  dori pt incheiere s  
folosesc ideea dintr-o caricatur  (v. ultima de aici https://www.google.ro/search?q=malala+ 
yousafzai+imagini&rlz=1C2RNAN_roRO455RO483&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X
&ei=1zPqUuqhK6bT4QSIhIDYBA&ved=0CCkQsAQ&biw=1366&bih=630). Po i s  desenezi 
o feti  cu o burka sfâ iat  în dreptul fe ei, care scoate o carte prin gaura ve mântului si se uit  
la un om cu pistolul scos la ea? Ce zici de idee? Crezi c  înc lc m copyrightul? La urma 
urmei în desenul de pe net e doar o fat  cu o carte i un mesaj în cuvinte. Eu propun un desen 
elaborat. Iar tu desenezi a a fain. Sigur o s  ias  super! 
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1. Despre cine este vorba în articol?  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
(proces: extragerea informa iilor explicit formulate) 

– R spunsul acceptabil trebuie s  se refere la oricare dintre urm toarele: Malala, feti a 
care i-a înfruntat pe talibani, fata care a luptat pentru dreptul la educa ie ( i a fost împu cat  
de talibani), cea mai tân r  persoan  nominalizat  la Nobel, copila care a scris un blog pentru 
BBC. 

– R spunsul inacceptabil – nu se refer  la Malala.  
 
2. Care sunt cele dou  caracteristici ale districtului Swat reliefate în articol? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
(proces: extragerea informa iilor explicit formulate) 

– R spunsul acceptabil trebuie s  se refere la frumuse ea regiunii i la luptele cu 
talibanii. 

– R spunsul inacceptabil se raporteaz  la orice alte caracteristici în afara celor 
men ionate mai sus.  

 
3. Dac  nu tii despre talibani, ce î i sugereaz  autorul articolului s  faci ? 

A. s  consul i imagini pe internet 
B. s  cau i informa ii pe internet, folosind un link 
C. s  iei leg tura cu autorul pe email 
D. s-o întrebi pe Malala pe blog 

(proces: formularea unor concluzii directe) 
R spuns corect - B.  
 
4. Câ i ani avea Malala când a început s  scrie blogul pentru BBC? 

A. 16 
B. 12 
C. 11 
D. 10 

(proces: formularea unor concluzii directe) 
R spuns corect – C. (A început în ianuarie 2009, deci nu împlinise înc  12 ani) 
 
5. Pentru ce a militat Malala? 

A. dreptul la liber  exprimare 
B. dreptul de a tr i liber 
C. dreptul la via  al femeilor 
D. dreptul la educa ie al tuturor  

(proces: extragerea informa iilor explicit formulate)  
R spuns corect – D. 
 
6. Ce o caracterizeaz  pe Malala? Relev  dou  tr s turi ale fetei i motiveaz - i 

alegerea cu câte un exemplu din text. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
(proces: interpretarea i integrarea ideilor i a informa iilor) 
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– În elegere total : R spunsul acceptabil trebuie s  se refere la dou  tr s turi dintre 
urm toarele (sau la sinonime/ parafraze ale acestora): curaj, inteligen , talent la scris/ literar, 
putere, perseveren , toleran . R spunsul va fi în mod obligatoriu înso it de un exemplu din 
text care îl probeaz  (pentru ambele tr s turi relevate). V. mai jos tr s turi cu posibile 
eviden e din text: 

Curaj – a scris un blog în secret în timp de r zboi, nu s-a l sat intimidat  de 
amenin ri, i-a imaginat chiar scena atentatului i ce ar spune atunci. 

Inteligen  – a scris un jurnal în ciuda vârstei fragede, a vorbit public de la 12 ani. 
Talent la scris/ literar – autoarea articolului spune în email despre cât de bine e scris 

blogul. 
Putere – dup  atentat, nu s-a l sat intimidat  i a continuat campania, declara ia de 

la ONU. 
Perseveren  – nu s-a l sat speriat  de amenin ri, a continuat indiferent de ce s-a 

întâmplat, declara ia de la ONU. 
Toleran  – nu poart  ranchiun  talibanilor (nu vrea s  vorbeasc  împotriva cuiva ci 

pentru ceva). 
– În elegere par ial : Se ofer  o singur  tr s tur  de caracter cu exemplul din text 

aferent sau mai multe tr s turi, dar doar pentru una dintre ele este oferit  proba din text. 
– În elegere 0. R spunsul este vag, nu se refer  la tr s turile Malalei sau nu este 

oferit  nicio eviden  din text. 
 
7. Indic  dou  consecin e ale atentatului asupra vie ii Malalei i relev  câte o 

prob  din text pentru fiecare 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
(proces: interpretarea i integrarea ideilor i a informa iilor) 

– În elegere total : R spunsul acceptabil trebuie s  se refere la dou  consecin e dintre 
urm toarele (sau la sinonime/ parafraze ale acestora): condamnarea talibanilor, recunoa terea 
interna ional , simpatia din partea unor personalit i, lansarea unei peti ii în numele ei, 
nominalizarea la Nobel, invita ia la ONU. R spunsul va fi în mod obligatoriu înso it de un 
exemplu din text care îl probeaz  (pentru fiecare dintre consecin ele identificate). V. mai jos 
consecin e cu posibile eviden e din text: 

Condamnarea talibanilor – oameni politici din Pakistan/ din întreaga lume fac 
declara ii imediat dup  incident.  

Recunoa tere interna ional  – tirea zilei în media, invita ie la ONU. 
Simpatie din partea unor personalit i – personalit i politice i culturale fac 

declara ii publice în sprijinul fetei, Madonna îi dedic  o melodie într-un concert, Angelina 
Jolie scrie un articol despre ea . 

Lansarea unei peti ii în numele ei – Gordon Brown transform  ideile Malalei în 
ini iativ  civic  mondial . 

Nominalizare la Nobel – cea mai tân r  persoan  nominalizat  la Nobelul pentru 
pace. 

Invita ie la ONU – este invitat  s  vorbeasc  în Adunarea General  chiar de ziua ei.  
– În elegere par ial : Se ofer  o singur  consecin  cu exemplul din text aferent sau 

mai multe consecin e, dar doar pentru una dintre ele este oferit  proba din text. 
– În elegere 0. R spunsul este vag, nu se refer  la consecin ele atentatului sau nu este 

oferit  nicio eviden  din text. 
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8. De ce au încercat talibanii s  o omoare? 
A. Pentru c  era activist  pentru dreptul la educa ie  
B. Pentru c  era elev  în Districtul Swat 
C. Pentru c  nu purta burka 
D. Pentru c  era fiica unui tat  slab 

(proces: interpretarea i integrarea ideilor i a informa iilor) 
R spuns corect – A 
 
 
9. Autoarea articolului scrie un email c tre Radu. Cine poate fi acesta? Folose te 

cel pu in o eviden  din text pentru a- i argumenta r spunsul. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
(proces: examinarea i evaluarea con inutului) 

– R spunsul acceptabil – Radu este un prieten sau un coleg/ camarad bun. Eviden e 
din text: Ioana îi cere ajutorul, i se adreseaz  familiar, îi împ rt e te nesiguran a ei în privin a 
articolului; au mai vorbit despre Malala (v. remarca referitoare la inutul pumnilor pentru 
Nobel). 

– R spuns inacceptabil – Radu deseneaz  bine. Radu este desenator (f r  a indica o 
rela ie de prietenie/ camaraderie cu acesta) 

 
 
10. Ce informa ie suplimentar  aduce emailul despre Malala, informa ie pe care 

nu o g se ti i în articol?  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
(proces: examinarea i evaluarea con inutului) 

– R spunsul acceptabil se refer  la informa ia despre for a imaginativ  i despre 
curajul Malalei - Fata scrie pe Facebook despre cum va fi cand talibanii p esc spre ea ca s-o 
omoare i ce le va spune în acel moment. 

– R spuns inacceptabil – orice alt  informa ie cu excep ia celei indicate mai sus. 
 
 
11. Ce sentiment nutre te autoarea fa  de Malala? 

A. nesiguran  
B. bucurie 
C. condescenden  
D. admira ie 

(proces interpretarea i integrarea ideilor i a informa iilor) 
R spuns corect – D 
 
12. Realizarea desenului pe care îl solicit  Ioana reprezint  o violare a copy-

rightului? Motiveaz - i r spunsul pe baza informa iilor din text. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

(proces interpretarea i integrarea ideilor i a informa iilor) 
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– R spuns acceptabil: oricare dintre variantele de mai jos (sau parafraze la acestea).  
– Da, pentru c  va fi o variant  la o caricatur  g sit  pe net pe care Ioana o d  ca 

model.  
– Nu, pentru c  e o reprezentare diferit  de caricatura de pe net atât vizual cât i 

verbal – va fi un desen elaborat i realizat de Radu i nu va cuprinde text. 
– R spuns inacceptabil – referiri la Malala, la nesiguran a Ioanei, la ce a spus profa. 
 
13. Finalul articolului se adreseaz  direct cititorului. Folose te ceea ce ai citit 

pentru a explica inten ia autoarei. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

(proces examinarea i evaluarea con inutului) 
– R spuns acceptabil: oricare dintre ideile urm toare:  

– autoarea dore te s  m  fac  s  v d cât de important  e coala (Malala înfrunt  
amenin rile i atacul cu curaj pentru c  are un scop important – toat  lumea s  
aib  dreptul la educa ie) 

– autoarea vrea s  m  pun  în compara ie cu Malala – cu to ii scriem blog, dar 
depinde ce scriem (ea scrie despre drepturi fundamentale, noi foarte adesea 
scriem lucruri neimportante; ea în elege importan a educa iei, noi ne plângem de 
coal ) 

– autoarea vrea sa îmi arate c  iau lucrurile de-a gata, iar al ii trebuie s - i ri te 
via a pentru ele. 

– R spuns inacceptabil – exprim ri vagi despre inten iile autoarei (Este o concluzie 
buna. Se incheie corect).  
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În loc de concluzii 

 

tim c  citim, chiar dac  suspend m ultima r m i  de neîncredere, tim de ce citim, 
chiar i atunci când nu tim cum, având în minte, în acela i timp, cum s-ar spune, textul 
iluzoriu i faptul c  citim. Citim ca s  afl m sfâr itul, de dragul pove tii. Citim ca s  nu 
ajungem la acesta, de dragul lecturii în sine. Citim prev z tori, ca ni te copoi, uitând de tot 
ce ne înconjoar .  

 
Citim nebune te, s rind peste pagini. Citim cu condescenden , cu admira ie, cu 

neglijen , cu pasiune, cu invidie, cu melancolie. Citim în r bufniri de brusc  pl cere, f r  s  
tim ce ne-a provocat pl cerea. «Ce-i cu aceast  emo ie?» se întreab  Rebecca West dup  ce 

citise Regele Lear. «Care s  fie influen a marilor capodopere asupra mea, încât îmi aduc 
atâta bucurie?» Nu tim: citim cu ignoran . Citim cu mi c ri încete, lungi, parc  am r t ci 
prin spa iu, imponderabili. Citim plini de prejudec i, r uvoitori. Citim cu generozitate, luând 
ap rarea textului, umplând golurile, reparând gre elile. i uneori, când stelele sunt 
generoase, citim pe ner suflate, cutremurându-ne, înfiora i, de parc  ceva pe cale de-a fi 
uitat a fost recuperat de undeva, dintr-un col  profund al memoriei noastre – recunoa terea a 
ceva despre care nu tiam c  se afl  acolo sau a ceva pe care-l sim eam ca pe o pâlpâire, sau 
ca pe o umbr , a c rei form  fantomatic  se ridic  i intr  înapoi înainte de-a apuca s  
vedem ce este, l sându-ne mai b trâni i mai în elep i. (Istoria lecturii, Manguel A.) 
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Mul umiri 
Colectivul de autori le mul ume te participan ilor la cursurile de formare din anul 2013 care 

au contribuit la finalizarea acestei lucr ri. 

 

Participan ii la cursul Provocarea lecturii adresat inspectorilor i metodi tilor 
 

Nr. crt. Nume i prenume Denumire unitate 

1.  Alexe Elena Crengu a C.C.D. Dâmbovi a 

2.  Anghelescu Mihaela I. .J. Constan a 

3.  Banciu Delia coala Gimnazial  "Ovidiu Hulea" Aiud 

4.  Banciu Mihai Sebastian I. .J. Covasna 

5.  Bilt Valeria I. .J. Maramure  

6.  Boghici Cezar Colegiul Emil Racovita Brasov 

7.  Bolo  Natalia Manuela I. .J. Satu Mare 

8.  Bonciu Adriana C.C.D. Cara -Severin 

9.  Bonciu Ecaterina Carmen coala Gimnazial  ”Ion Creang ” Br ila 

10.  Bordean Ioan I. .J. Alba 

11.  Bratu Mihaela Laura I. .J. Sibiu 

12.  Brânza  Dorina coala Gimnazial  nr.11 Oradea 

13.  Brânzei Gheorghe I. .J. Neam  

14.  Bularca Maria Lic. Teoretic „Mircea Eliade” Întorsura Buz ului 

15.  Cergan Cristina I. .J. Arge  

16.  Cerghizan Nicoleta coala Gimnazial  „Porolissum” Zal u 

17.  Chi  Darius coala Gimnazial  Bor a 

18.  Ciocoiu Mihaela Dumitri a I. .J. Vaslui 

19.  Ciunt Florentina coala Gimnazial  „Simion B rnu iu” Zal u 

20.  Ciupala Angela Scoala Gimnaziala Alexandru cel Bun Bacau 

21.  Ciurea Valentin Scoala Gimnaziala nr.1 Ticleni 

22.  Claudia Ciobanu Colegiul Na ional „Mihai Eminescu” Ia i 

23.  Coarc  Alina coala Gimnazial  „D. Zamfirescu” Foc ani 

24.  Constantin Safta coala Gimnazial  „Vasile Alecsandri” Br ila 

25.  Corche  Horia I. .J. Cluj 

26.  Cretoi Eugenia I. .J. Bra ov 

27.  Curelaru Floren a I. .J. Dolj 

28.  Dimon Victor Florin I. .J. Neam  

29.  Dinu Viorel I. .J. Prahova 

30.  Donca Maria Colegiul Na ional „Iosif Vulcan” Oradea 

31.  Dr ghici Maria I. .J. Ilfov 

32.  Duda -Vasile Adriana I. .J. Cara -Severin 

33.  Finascu Dorel coala Gimnazial  „Ion Creang ” Suceava 

34.  Florean Smaranda I. .J. Bistri a N s ud 

35.  Fodor Gyongyi Liceul Teoretic „M. Eliade” Sighi oara 

36.  Gal Gyongy Ilona I. .J. Satu Mare 
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37.  Gheorghi or Rori-Maria I. .J. Ilfov 

38.  Gheorghiu Corina Ionica I. .J. Giurgiu 

39.  Ghime  Daniela Emilia I. .J. Mehedin i 

40.  Ghi  Tatiana  I. .J. Dâmbovi a 

41.  Ginga u Liliana I. .J. C l ra i 

42.  Gîdea Nicoleta coala Gimnazial  „Mihai Viteazul”Alexandria 

43.  Grivei Georgeta coala Gimnazial  „Constantin S voiu” Tg.Jiu 

44.  Gro an Eugenia Colegiul Na ional „Elena Ghiba Birta” Arad 

45.  Hari Tunde I. .J. S laj 

46.  Hocbauer Iuliu Gyula I. .J. Bra ov 

47.  Hulber Maria Colegiul Na ional „Mihai Eminescu” Oradea 

48.  Hurducaciu Petru coala Gimnazial  „Florea Bogdan” Reghin 

49.  Iacobache Ion coala „D.D. P tr canu” Tome ti 

50.  Ileana Sanda Colegiul Na ional „Elena Cuza” Bucure ti 

51.  Ilie Constantin Corneliu I. .J. Ia i 

52.  Ilie Sorin I. .J. Teleorman 

53.  Ioni  Eugenia I. .J. C l ra i 

54.  Iovin Codrin coala Gimnazial  „Adam Nicolae” Arad 

55.  Jenaru Elena Daniela I. .J. Mehedin i 

56.  Kozak Mioara I. .J. Mure  

57.  Laz r Maricel Nicolae coala Gimnazial  nr. 5 Gala i 

58.  Lengyel Laszlo I. .J. Covasna 

59.  Leonte Rodica I. .J. Bac u 

60.  Luncanu Valentina Liceul Tehnologic „Nicolae Dumitrescu” Cump na 

61.  Manea Camelia Colegiul Na ional „Roman Vod ” Roman 

62.  Manea Raluca-Elena I. .J. Hunedoara 

63.  Maria Stefania Manea Colegiul Na ional „Ion Creang ” Bucure ti 

64.  Martina  Daniela I. .J. Constan a 

65.  Matei Coralia I. .J. Prahova 

66.  Merticaru Claudia I. .J. Bac u 

67.  Mihaela Stefan Colegiul National „Ion Creang ” Bucure ti 

68.  Mih escu Mirela  I. .J. Dâmbovi a 

69.  Mih ilescu Alina Colegiul Na onal de Informatic  „Matei Basarab” Rm. 

Vâlcea 

70.  Mi c  Bianca Maria coala Gimnazial  „Grigore Moisil” Satu Mare 

71.  Mîndru Elena I. .J. Harghita 

72.  Mocanu Alexandra I. .J. Teleorman 

73.  Mogo  Mariana coala Gimnazial  nr. 16 Gala i 

74.  Morar Mihai I. .J. Prahova 

75.  Muraru Crina coala Gimnazial  Nr. 10 Boto ani  

76.  N stase Petronela I. .J. Vaslui 

77.  Neagoe Nicoleta Irina coala Gimnazial  „Nicolae Crevedia” Crevedia Mare 

78.  Nen Ion coala Gimnazial  „Mihai Eminescu” Pite ti 

79.  Oloeriu Gabriela I. .J. Vrancea 

80.  Omboli Irma I. .J. Cluj 

81.  Orosan Dumitru I. .J. Mure  

82.  Palc u Daniela I. .J. Buz u 

83.  Panait Virginia coala Gimnazial  „Elena Doamna” Tulcea 
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84.  Paraschiv Mirela Maria I. .J. Olt 

85.  Pataki Ida coala Gimnazial  „Simion B rnu iu” Zal u 

86.  P tra cu Dan-Lauren iu I. .J. Buz u 

87.  Pisano Patricia Colegiul Tehnic „Ferdinand I” Timi oara 

88.  Pi u Ani oara I. .J. Vrancea 

89.  Poenar Florela Colegiul Tehnic Energetic „Dragomir Hurmuzescu” Deva 

90.  Popa Constantin coala Gimnazial  „Sf. Andrei” Slobozia 

91.  Popescu Ion I. .J. Gorj 

92.  Porsche Éva I. .J. Harghita 

93.  Preotesoiu Karina Colegiul Na ional B n ean Timi oara 

94.  Pricin  Anca I. .J. Dolj 

95.  Puiu Ioan Dumitru  I. .J. Suceava 

96.  Ranciu Mioara I. .J. Tulcea 

97.  Rusu Oana Veronica I. .J. Vaslui 

98.  Salak Ramona I. .J. Bistri a N s ud 

99.  S raru  Elena I. .J. Vâlcea 

100. Siminiceanu Irina Mihaela Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” Boto ani 

101. Simion Adrian I. .J. Br ila 

102. Simon Angelica Viorica I. .J. Satu Mare 

103. Spac Laurentie I. .J. Suceava 

104. Staicu Gheorghi  I. .J. Arge  

105. Stanciu Sanda Ioana I. .J. Sibiu 

106. Stancu Caterina I. .J. Ilfov 

107. St nescu Camelia Ludmila coala Gimnazial  Vi ina 

108. Stoica Claudia-Valentina I. .J. Ialomi a 

109. Stoica Floricica I. .J. Olt 

110. Stoinel Ilie Dan I. .J. Cara -Severin 

111. Surovcek Ion coala „Take Ionescu” Rm. Vâlcea 

112. Szabo Gabor I. .J. Cluj 

113. Szejke Ottilia I. .J. Satu Mare 

114. chiopu Olgu a Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” Boto ani 

115. tef nic  Teodor I. .J. Gala i 

116. Tanciu Constan a-Coca I. .J. Dolj 

117. T culescu Gheorghi a coala Gimnazial  imian 

118. T rcatu Zinaida I. .J. Tulcea 

119. T rchil  Alina I. .J. Hunedoara 

120. Todea Anicu a I. .J. Cluj 

121. Todoran Adriana I. .J. Alba 

122. Tudoric  Georgeta Liceul Pedagogic „Spiru Haret” Buz u 

123. Turcea Nicoleta Cristina I. .J. Ialomi a 

124. Velicu Carmen I. .J. Giurgiu 

125. Vesa Rafila coala Gimnazial  „Laz r Tâmpa” Alma  

126. Visan Ramona Elena Colegiul Na ional Octavian Goga 

127. Zamfir Liliana coala Gimnazial  „Mircea Eliade” Olteni a 

128. Zugravu Mihaela I. .J. Bra ov 
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Profesorii din colile participante la PIRLS 2006 
 

Nr. crt. Nume i prenume Denumirea unit ii 

1.  Ababei Viorel Sc. Gimnazial  B cioiu 

2.  Adriana Apostol Liceul Teoretic „Miron Costin” Pa cani 

3.  Andreescu Bogdana coala cu clasele I-VIII Iojib (Medie u Aurit) 

4.  Andreescu Roxana Sc. Gimnazial  M gureni 

5.  Andrei M d lina Gabriela Sc. Gimnazial  nr. 1 Pietro ani 

6.  Anghelescu Iuliana Aurelia c. Gimnazial  F rca ele 

7.  Antoche Alexandra c. Gimnazial  nr. 1 Bicaz ( coala nr. 2 Dodeni Bicaz) 

8.  Apolozan Ionela c. Gimnazial  Mircea cel B trân 

9.  Apostol Adriana Felicia c. Gimnazial  „Ion Dumitriu” nr. 157 Bucure ti 

10.  Ardelean Cristina Iuliana Liceul Tehnologic de Transporturi Auto, Craiova 

11.  Ardelean Z. Claudia Grupul colar „Miron Cristea” Subcetate 

12.  Arsenoiu Vasilica c. Gimnazial  „Drago  Marin” tefan cel Mare 

13.  Avadanei Elena c. Gimnazial  „Gheorghe S vinescu” Cr c oani 

14.  Avasiloaiei Adelina Mirela Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” Dumbr veni 

15.  Badea Adriana c. Gimnazial  „Nestor Oprean” nr. 2 Sânnicolau Mare 

16.  Bahnean Mihaela Lacramioara Liceul Tehnologic „Ion Nistor” Vicovu de Sus 

17.  B lan Ramona c. Gimnazial  Parnau i Todire ti 

18.  B l oiu Ileana Denisa c. Gimnazial  nr. 1 Pietro ani 

19.  B leanu Mirabela Elena c. Gimnazial  nr. 279 Bucure ti 

20.  Balogh Ildiko c. Gimnazial  Ciugud 

21.  Banciu Melania Colegiul Na ional „Mihai Viteazul” Sf. Gheorghe 

22.  Banu Mihaela c. Gimnazial  „Nanu Muscel” Câmpulung 

23.  Barbu Laura  Liceul Teoretic „Petru Maior” Ocna Mure  

24.  Barbul Raluca Marciana coala cu clasele I-VIII Iojib (Medie u Aurit) 

25.  Ba turea Laura c. Gimnazial  nr. 1 -1 Decembrie 

26.  Batrancea Victorita c. Gimnazial  nr. 3 Slobozia 

27.  B di or Ghiocel c. Gimnazial  Cr ciunelu de Jos 

28.  Beru c  Natalia  c. Gimnazial  nr. 7, Vi eu de Sus  

29.  Bezdedeanu Andreea c. Gimnazial  nr. 179 Bucure ti 

30.  Bidirean Madalina c. Gimnazial  nr. 1 „Diaconu Coresi” Fieni 

31.  Birzava Mariana Larisa coala General  nr. 1 D ne ti 

32.  Bisag Aurelia c. Gimnazial  nr. 2 „I.L. Caragiale”, Medgidia 

33.  Blaga Emilia coala Primar  Archiud 

34.  Boamf  Elena c. Gimnazial  nr. 27 „Anatol Ghermanschi”, Bra ov 

35.  Boaru Ana c. Gimnazial  S. Duicu Tg. Mure  

36.  Boboc Elena Adina c. Gimnazial  „Andrei Mure anu” Ploie ti 

37.  Boboiciov Maria c. Gimnazial  „Nestor Oprean” nr. 2 Sânnicolau Mare 

38.  Bogovit Paula Dana  c. Gimnazial  Baia Sprie  

39.  Boici Silvia c. Gimnazial  Iecea Mare 

40.  Bojescu Vasile c. Gimnazial  Colone ti 

41.  Boldea Eugenia c. Gimnazial  Cristelec 
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42.  Bot I.Gabriela Ioana c. Gimnazial  „Emil Isac” Cluj-Napoca 

43.  Bot Laura Emilia Eleonora c. Gimnazial  „N. Titulescu” Cluj-Napoca 

44.  Bota  Alina c. Gimnazial  „Gheorghe Popovici” Apateu 

45.  Breazd u Monica c. Gimnazial  Cristelec 

46.  Bretan Violin c. Gimnazial  „Octavian Goga” Baia Mare  

47.  Bretea Mihaela Luminita c. Gimnazial  „Grigore Moisil” N vodari 

48.  Brinzan Marina Violeta c. Gimnazial  F rca ele 

49.  Bucsan Luminita c. Gimnazial  „N.Iorga” Pite ti 

50.  Buc a Ionela Liceul de Art  „Plugor Sandor” Sf. Gheorghe 

51.  Bucurel Nadia Mariana c. Gimnazial  nr. 1 Pietro ani 

52.  Bujoreanu Liliana c. Gimnazial  nr. 307 Bucure ti 

53.  Bulzan Annamaria c. Gimnazial  nr. 1 „Gheorghe Cr ciun” 

54.  Burcea Maria c. Gimnazial  „G.Bacovia” Bucure ti 

55.  Butaru Marinela c. Gimnazial  Husnicioara 

56.  Butaru Mihaela c. Gimnazial  Husnicioara 

57.  Calapi  Maria Monica Liceul Teoretic „Sfin ii Kiril i Metodii” Dude tii Vechi 

58.  Calapi  Maria Ramona Liceul Teoretic „Sfin ii Kiril i Metodii” Dude tii Vechi 

59.  Caprariu Cristina c. Gimnazial  Vladimirescu 

60.  Carpan Irina Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” Dumbr veni 

61.  Cazan Daniela c. Gimnazial  „Octavian Goga” Cluj-Napoca 

62.  C lug rescu Angela c. Gimnazial  Sadova  

63.  Ceprazaru Irina Elena c. Gimnazial  comuna Pietrari 

64.  Cernat Elena Alina c. Gimnazial  „George Bacovia” 

65.  Cernat Tatiana c. Gimnazial  „Sfin ii Împ ra i” Gala i 

66.  Cheleb Ionica c. Gimnazial  „I.Creang ” Talpigi 

67.  Chelmu Marcela c. Gimnazial  nr. 2 M r e ti (Haret) 

68.  Chiforeanu Brindusa c. Gimnazial  „Mihai Viteazul” Fete ti  

69.  Chira Elena Delia c. Gimnazial  nr.1 Dobre ti 

70.  Chirte  Cristina c. Gimnazial  S. Duicu Tg. Mure  

71.  Chirvasuta Alina Sc.nr. 1 Toflea 

72.  Chis Monica Liliana coala cu clasele I-VIII Iojib (Medie u Aurit) 

73.  Chitescu Camelia c. Gimnazial  „Ion Mateescu” Poiana Câmpina 

74.  Chitiga Gianina Felicia c. Gimnazial  „I.Creang ” T lpigi 

75.  Cigoli Mariana Anisia c. Gimnazial  „Vornicu Simion Tautu” Com ne ti 

76.  Cimpeanu Anca c. Gimnazial  nr. 11 Buz u 

77.  Cioab  Ana c. Gimnazial  „Decebal” Craiova 

78.  Cioara Mariana c. Gimnazial  nr. 1 nd rei 

79.  Ciocirlan Mihaela Colegiul Na ional Voca ional „Nicolae Titulescu” Slatina 

80.  Cirnu Laura Carmen c. Gimnazial  nr.1 nd rei 

81.  Cirstea Aurelia c. Gimnazial  „Mircea Cel B trân” Curtea de Arge  

82.  Ciuclea Liana Camelia coala General  nr. 1 D ne ti 

83.  Ciucnea Ana Maria Liceul Tehnologic Plopenii Mari 

84.  Ciulavu Ana Liceul cu Program Sportiv Tg.-Jiu 

85.  Ciungan Maria Alina c. Gimnazial  Vii oara 

86.  Claudia Codreanu Colegiul Na ional de Arte „Regina Maria” Constan a  

87.  Coatu Anca Liceul Tehnologic Puie ti 
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88.  Cobzariu Hustiuc Mirela Corina Liceul Tehnologic Bucecea 

89.  Coco  Roxana Lumini a c. Gimnazial  sat Col ea, com. Ro iori 

90.  Cojocariu Lumini a c. Gimnazial  „Ienachi  V c rescu” Bucure ti 

91.  Coltan tefania Consuela c. Gimnazial  nr. 280 Bucure ti 

92.  Coman Laura Iuliana Colegiul Na ional de Arte „Regina Maria” Constan a  

93.  Con an Angela c. Gimnazial  Ciugud- coala Primar  eu a 

94.  Corbeanu Gabriela c. Gimnazial  „M.C. Epureanu” Bârlad 

95.  Cornea Stelian c. Gimnazial  coala Primar  Fize u-Gherlii 

96.  Costache Silvia c. Gimnazial  „N.Iorga” Pite ti 

97.  Cozma N.Minodora c. Gimnazial  „Antonie Mure ianu” Bîra 

98.  Cr ciun Daniela c. Gimnazial  nr. 1 Ive ti 

99.  Crimu Violeta c. Gimnazial  B cioiu 

100. Crisan Doina c. Gimnazial  Vii oara 

101. Cristescu Simion  c. Gimnazial  nr. 8 Re i a 

102. Cucu Maria Iuliana c. Gimnazial  comuna Pietrari 

103. Curc  Nicoleta Maria coala Primar  Bara 

104. Damian Diana Andreea Liceul Teoretic „C.R.Vivu” Teaca 

105. Danila Alina c. Gimnazial  Parnauti Todiresti 

106. Danila Costel c. Gimnazial  „Elena Rare ” Boto ani 

107. Darie L cr mioara c. Gimnazial  Piatra oimului 

108. Dascalu Cristian Virgil coala General  D nciule ti 

109. Dascalu Elena Adelina coala General  D nciule ti 

110. David Oana Rebeca c. Gimnazial  nr.13 Bra ov 

111. Dedean Niculina Gabriela Liceul cu Program Sportiv Bistri a 

112. Dehelean Gabriela coala Gimnazial  Iecea Mare 

113. Diaconescu Anamaria coala Gimnazial  Bals 

114. Diaconescu Emilia coala Gimnazial  „George Poboran” Slatina 

115. Dimian Nela c. Gimnazial  nr. 1 Suhurlui 

116. Dimieru Antonia c. Gimnazial  nr. 279 Bucure ti 

117. Dinu Liviea c. Gimnazial  Baleni 

118. Dinu S. Melania Grupul colar „Miron Cristea” Subcetate 

119. Dobra Felicia c. Gimnazial  M gureni 

120. Dobre Niculina c. Gimnazial  Mircea cel B trân 

121. Dorca Onorica coala Gimnazial  „Octavian Goga” Baia Mare  

122. Doroban u Iuliana coala Gimnazial  „George Poboran” Slatina 

123. Draghin Roxana c. Gimnazial  „George Bacovia" 

124. Dragne Irina c. Gimnazial  nr. 5 Giurgiu 

125. Dragomanu Elena Liceul Tehnologic Henri Coand  Buz u 

126. Dragomir Elena coala Profesional  Traian 

127. Dragomir Roxana c. Gimnazial  nr. 179 Bucure ti 

128. Dragu Mihaela c. Gimnazial  nr. 9 „N. Orghidan” Bra ov 

129. Dragusin Maria Mihaela coala cu clasele I-VIII Anton Pann 

130. Drincal Ioana Cristina  coala Gimnazial  Baia Sprie  

131. Ducman Mariana Nela c. Gimnazial  „G. Bacovia” Bucure ti 

132. Duda u Mariana coala Gimnazial  Husnicioara 

133. Dumitrean Natalia coala Gimnazial  nr. 7, Vi eu de Sus  
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134. Duta Ionica coala Gimnazial  „Mihai Viteazul” Fete ti  

135. Enache Mihaela c. Gimnazial  „Toma Caragiu” Ploie ti 

136. Ene Mirela c. Gimnazial  nr. 179 Bucure ti 

137. Erdei Roman Ancuta coala Gimnazial  „Avram Iancu” Dej 

138. Er ss Judith coala Gimnazial  „Nyir  József” Frumoasa 

139. Farfara Minodora coala Gimnazial  „Decebal” Craiova 

140. Farkas Ildikó coala General  „Mártonffy János” Vl hi a 

141. Fecioru Elena coala Gimnazial  Piatra oimului 

142. Fekete Cristina Liceul Tehnologic „ tefan Pascu” Apahida 

143. Feraru Anca Ana coala cu clasele I-IV Rac a-VII 

144. Fier scu Aurelia Cleopatra c. Gimnazial  nr. 307 Bucure ti 

145. Filote Simona Iuliana Liceul Tehnologic Bucecea 

146. Florea Anca c. Gimnazial  Beresti Tazl u 

147. Flori  Florina coala Gimnazial  O. Goga Oradea 

148. Folea Georgeta coala Gimnazial  Br deanu 

149. Frâncu Ana Maria Liceul Teoretic „Petru Maior” Ocna Mure  

150. Frecea Aurelian coala Gimnazial  nr. 2 „I.L. Caragiale”, Medgidia 

151. Fren  Zina Colegiul national Sportiv Cetate Deva 

152. Fu tei Maria coala Gimnazial  Le cani 

153. Galatanu Gabriela c. Gimnazial  nr. 1 Orbeni 

154. Galatanu Gabriela c. Gimnazial  nr. 1 Ive ti 

155. Galu Aida coala Gimnazial  „Avram Iancu” Dej 

156. Gavri  Pascu Rodica Gabriela coala Gimnazial  „N. Titulescu” Cluj-Napoca 

157. Geczi Adina Elena c. Gimnazial  Tarlungeni 

158. Georgescu Norelia oala Gimnaziala nr. 3 Slobozia 

159. Georgiu Iulia Teodora coala Gimnazial  „Avram Iancu” Dej 

160. Gheorghe Florina coala cu clasele I - IV Dr ghineasca, com. R sc ie i 

161. Gheorghe Tanti c. Gimnazial  „Ion Dumitriu” nr. 157 Bucure ti 

162. Gheorghinca Emilia c. Gimnazial  „Elena Rare ” Boto ani 

163. Gheta Maria c. Gimnazial  nr. 5 Giurgiu 

164. Ghiban Ioana Steluta coala Gimnazial  nr. 29 „Mihai Viteazul”, Constan a 

165. Ghi  Monica Elena coala Gimnazial  Mo ei 

166. Gl van Ana Maria coala Gimnazial  Mo ei 

167. Gligor Ramona coala Gimnazial  Vladimirescu 

168. Gole Cristina Mihaela c. Gimnazial  „Mircea Cel B trân” Curtea de Arge  

169. Grecu Ionela c. Gimnazial  nr. 1 Lumina 

170. Grigorean Rodica c. Gimnazial  „I.V. Rachieru”, Solonet 

171. Grozavu Veronica coala Gimnazial  nr. 11, Buz u 

172. Gugus Carmen Maria coala Gimnazial  nr. 29 „Mihai Viteazul”, Constan a 

173. Hanga Daniela Tina c. Gimnazial  „I. Creang ”,Talpigi 

174. Harabagiu Maria Cristina c. Gimnazial  „George Bacovia" 

175. Haratu Ionut Liceul Teoretic „Miron Costin” Pa cani 

176. Herghea Anca c. Gimnazial  „Miron Costin” 

177. Herlo Lenu a coala Gimnazial  „Gheorghe Popovici” Apateu 

178. Hoble Laura coala cu clasele I-VIII T nad 

179. Hofn r Nicoleta c. Gimnazial  „Victor Jinga”, Sighi oara 
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180. Hum  Marinela coala Gimnazial  nr. 1 Bicaz ( coala Nr. 2 Dodeni Bicaz) 

181. Iacobache Ion coala Gimnazial  „D.D. P tr canu” Tome ti 

182. Ianc Elena oala Gimnazial  nr. 3 Slobozia 

183. Iancu Dumitru coala Gimnazial  „Iancu V c rescu” V c re ti 

184. Iancu Lucia coala Gimnazial  Vladimirescu 

185. Iancu Olimpia c. Gimnazial  nr. 6 Buz u 

186. Ichim Felicia c. Gimnazial  nr. 1 Orbeni 

187. Ignateanu Dumitru coala Gimnazial  „Constantin Erbiceanu”, Erbiceni 

188. Ilarie Oana Liceul Teoretic Roznov 

189. Ilie Mihaela Gabriela c. Gimnazial  „Andrei Mure anu” Ploie ti 

190. Imireanu Sita coala Gimnazial  Giuv r ti 

191. Indrie Krisztina coala Gimnazial  „Zelk Zoltan” Valea Lui Mihai 

192. Ionasc Rodica c. Gimnazial  nr. 6 Buz u 

193. Irimita Mioara coala Gimnazial  Le cani 

194. Ivan Daniela coala Gimnazial  „George Poboran” Slatina 

195. Ivan Dumitra Mitrica coala Gimnazial  M rgineni Slobozia 

196. Ivanovici Cristina c. Gimnazial  nr. 27 „Anatol Ghermanschi”, Bra ov 

197. Ivan Monica Liceul Tehnologic „ tefan Pascu” Apahida 

198. Korka Aurora Rodica coala Gimnazial  nr. 8 Re i a 

199. Kuttesch Nicoleta c. Gimnazial  nr. 280 Bucure ti 

200. Lemnaru Elena c. Gimnazial  Baleni 

201. Lisnic Sebastian Colegiul Na ional „G. Ibr ileanu” Ia i 

202. Lomnaru Oana c. Gimnazial  „Ienachi  V c rescu” Bucure ti 

203. Lorincz Erika coala General  „Mártonffy János” Vl hi a 

204. Luca Corina Liceul Tehnologic Plopenii Mari 

205. Lungu Aneta coala Gimnazial  sat Col ea, com. Ro iori 

206. Lungu Angela coala Gimnazial  nr. 2 Timi oara 

207. Lungu Claudia coala Gimnazial  Br deanu 

208. Lup Loredana Mihaela coala Gimnazial  nr. 1 Nucet 

209. Lupu Maria coala General  D nciule ti 

210. Luta Cornelia coala Gimnazial  „Sofia Arcan” Moldova Nou  

211. Maftei Simona c. Gimnazial  nr. 25 Gala i 

212. Magirescu Ionela c. Gimnazial  „Miron Costin” 

213. Magurean Maria Crina c. Gimnazial  Baia Sprie  

214. Malinetescu Natalia  coala Gimnazial  nr. 7, Vi eu de Sus  

215. Marcu Jenica Loredana coala Gimnazial  Giuv r ti 

216. Mare Reghina coala Gimazial  nr. 1 Ilva Mic  

217. Mares Garafila c. Gimnazial  „Vornicu Simion Tautu” Comanesti 

218. Marian Lucica c. Gimnazial  „Victor Jinga” Sighi oara 

219. Marin Mihail Liviu coala Gimnazial  „Drago  Marin” tefan cel Mare 

220. Marinescu Niculina coala Gimnazial , comuna Ro iile 

221. Marita Deliana Colegiul na ional Sportiv Cetate Deva 

222. Matei Monica Laura coala Gimnazial  Ceamurlia de Jos 

223. Mateiu Lucretia coala Gimazial  nr. 1 Ilva Mic  

224. Maxin Emilia coala Gimnazial  Frata  

225. Mazilu Adina c. Gimnazial  nr. 1 Poiana Lacului 
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226. Mazilu Mihaela c. Gimnazial  Sanda Movila 

227. Melcu Cornelia c. Gimnazial  nr. 9 „N. Orghidan” Bra ov 

228. Merrouche Stavre luciana coala Gimnazial  nr. 1 Dobroie ti 

229. Mica Emilia c. Gimnazial  Sanda Movila 

230. Micle Adriana Cornelia coala Gimnazial  nr. 1 Nucet 

231. Micu Victoria Mirela c. Gimnazial  nr. 5 Giurgiu 

232. Minculete Mioara Colegiul Na ional „Mihai Viteazul” Sf. Gheorghe 

233. Mirciov Maria coala Gimnazial  „Nestor Oprean” nr. 2 Sânnicolau Mare 

234. Mirica Maria oala Gimnaziala nr. 3 Slobozia 

235. Miron Maria coala Gimnazial  ,,Gh. Mârzescu” Ia i 

236. Mitrescu Amalia c. Gimnazial  M gureni 

237. Mitrescu Elena Liceul Teoretic Filipe tii de P dure 

238. Mitrica Mirela coala Gimnazial  Giuv r ti 

239. Mitu Vasilica c. Gimnazial  „Grigore Moisil” N vodari 

240. Modroiu Ionici Persida Daciana coala General  nr. 1 D ne ti 

241. Moga Adelina coala Gimnazial  O. Goga Oradea 

242. Moldovan Alexandra Ioana coala Gimnazial  „N. Titulescu” Cluj-Napoca 

243. Motrogan Florica coala Gimnazial  sat Col ea, com. Ro iori 

244. Muntean Ana Maria Liceul Tehnologic „Ion Nistor” Vicovu de Sus 

245. Munteanu Adina Ramona c. Gimnazial  nr. 2 M r e ti (Haret) 

246. Murgociu Luminita coala Gimnazial  nr. 7 Buz u 

247. Muscoi Georgeta c. Gimnazial  „Grigore Moisil” N vodari 

248. Nae Gheorghita c. Gimnazial  „Ion Dumitriu” nr. 157 Bucure ti 

249. Nanu Cristina Elena Liceul cu Program Sportiv Tg.-Jiu 

250. Nastase Georgeta c. Gimnazial  nr. 1 Gara Banca 

251. Nazaru Anisoara coala Gimnazial  nr. 7 Buz u 

252. Neacsu Simona Mara c. „Sfin ii Împ ra i” Gala i 

253. Neagu Eleonora coala Gimnazial  Tei , com. otânga 

254. Neagu Mariuta coala Gimnazial  „Mihai Viteazul” Fete ti  

255. Neagu Nicoleta Liceul de Art  „Plugor Sandor”, Sf. Gheorghe 

256. Neagu Steluta coala Gimnazial  nr. 1 Lumina 

257. Neamtu Liliana coala Gimnazial  Bal  

258. Neculae Mariana coala Gimnazial  Sanda Movil  

259. Negru Iulia coala Gimnazial  nr. 1 Lumina 

260. Negru Petre c. Gimnazial  nr. 1 Pietro ani 

261. Neme agu Silvia coala Gimnazial  nr. 8 Re i a 

262. Neme u Ana coala Gimnazial  „Antonie Mure ianu” Bîra 

263. Nicolae Cristina Liceul Tehnologic Puie ti 

264. Nicorescu Manuela Liceul Teoretic Roznov 

265. Nicula Florea coala Profesional  Traian 

266. Nicula Razvan coala Gimnazial  Br deanu 

267. Niculea Camelia coala Gimnazial  Iecea Mare 

268. Niculita Florenta coala Gimnazial  „Constantin Erbiceanu” Erbiceni 

269. Nicuta Ion coala Gimnazial  Colone ti 

270. Nistor Adriana coala Gimnazial  nr. 1 „Gheorghe Cr ciun” 

271. Nistor Argentina c. Gimnazial  nr. 9 „N. Orghidan” Bra ov 



 187

272. Nistor Paraschiva Simonela Liceul Tehnologic „Ion Nistor” Vicovu de Sus 

273. Ni u Simona c. Gimnazial  nr. 13 Bra ov 

274. Nuta Alina Magdalena Liceul Teoretic Filipe tii de P dure 

275. Oan  S. Viorica Grupul colar „Miron Cristea” Subcetate 

276. Oancea Gabriela c. Gimnazial  nr. 27 „Anatol Ghermanschi”, Bra ov 

277. Olariu Liliana c. Gimnazial  „Miron Costin” 

278. Olaru Teodora   coala Gimnazial  ,,Gh. Mârzescu” Ia i 

279. Olteanu Nona coala Gimnazial  „Antonie Mure ianu” Bîra 

280. Oniga Mihaela Liceul Tehnologic „ tefan Pascu” Apahida 

281. Oprea Doina Laurentia c. Gimnazial  nr. 25 Gala i 

282. Oros Ioana coala Gimnazial  „Octavian Goga” Cluj-Napoca 

283. Palcau Otilia Gabriela c. Gimnazial  Tarlungeni 

284. Pan el V. Corina coala Gimnazial  „Emil Isac” Cluj-Napoca 

285. Pastrav Elena c. Gimnazial  „Vornicu Simion Tautu” Comane ti 

286. Patai Mariana c. Gimnazial  nr. 13 Bra ov 

287. Paval Mihaiela coala Gimnazial  „Gheorghe S vinescu” Cr c oani 

288. Péter Árpád coala Gimnazial  „Nyir  József” Frumoasa 

289. Péter Tünde coala Gimnazial  „Nyir  József” Frumoasa 

290. Petre Ana Mihaela Liceul Teoretic Filipe tii de P dure 

291. Petre Laura Adina c. Gimnazial  „Toma Caragiu” Ploie ti 

292. Petrea Anca Ramona c. Gimnazial  nr. 17 Boto ani 

293. Petrescu Iulia c. Gimnazial  „Ienachi  V c rescu” Bucure ti 

294. Petruse Alexandra Carla  coala Gimnazial  nr. 1 Nucet 

295. Picu Ileana coala Gimnazial  Mo ei 

296. Pintican Lucia coala Primar  Archiud 

297. Pitea Anca Nicoleta c. Gimnazial  „Nanu Muscel” Câmpulung 

298. Poiana Roxana Silvia c. Gimnazial  nr. 2 M r e ti (Haret) 

299. Pop Delia coala Gimnazial  nr. 19 „Avram Iancu” Timi oara 

300. Pop Livia coala Gimnazial  Frata  

301. Pop Mariana Ileana coala cu clasele I-IV Rac a-VII 

302. Popa Andra Petronela coala Gimnazial  Colone ti 

303. Popa Carmen coala Gimnazial  nr. 1 Bicaz ( coala nr. 2 Dodeni Bicaz) 

304. Popa Georgeta coala Gimnazial  nr. 1 „Gheorghe Cr ciun” 

305. Popa Laurentia coala Gimnazial  M rgineni Slobozia 

306. Popa Oana c. Gimnazial  „N. Iorga” Pite ti 

307. Popa Tincuta c. Gimnazial  Baleni 

308. Popescu Ioana coala Gimnazial  Cr ciunelu de Jos 

309. Popescu Rodica Liceul cu Program Sportiv Tg.-Jiu 

310. Popov Mirela coala Gimnazial  Ceamurlia de Jos 

311. Prajescu Anca Andreea Liceul Tehnologic Puie ti 

312. Preda Nicoleta c. Gimnazial  Hotarani 

313. Predescu Ecaterina Ionela Colegiul Na ional Voca ional „Nicolae Titulescu” Slatina 

314. Predut Cristina Colegiul Na ional Voca ional „Nicolae Titulescu” Slatina 

315. Prodan Natalia  Liceul Teoretic „Miron Costin” Pa cani 

316. Protopopescu Jenica Antoaneta coala Gimnazial  Ceamurlia de Jos 

317. Prunuta Georgeta Nicoleta coala Gimnazial  „Drago  Marin” tefan cel Mare 
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318. Pruteanu Maria Cristina coala Gimnazial  Piatra oimului 

319. Pustai-Codreanu Elena coala Gimnazial  „Octavian Goga” Baia Mare  

320. Raclariu Adina Cristina coala Gimnazial  „Gheorghe S vinescu” Cr c oani 

321. Radu Lenu a c. Gimnazial  „M.C. Epureanu” Bârlad 

322. Radu  Mariana c. Gimnazial  „Mircea Cel B trân"Curtea de Arge  

323. Raicu Dana Colegiul Na ional „Elena Cuza” Bucure ti 

324. Rata Lucica coala Gimnazial  „D.D. P tr canu” Tome ti 

325. Ratoi Cristina Ionela c. Gimnazial  nr. 17 

326. Rauta Elena Aurelia coala Gimnazial  Tei , com. otânga 

327. Rimniceanu Simona Liceul Tehnologic Plopenii Mari 

328. Robu Ana Cornelia c. Gimnazial  nr. 279 Bucure ti 

329. Romanescu Florin Vasilica c. Gimnazial  Bere ti Tazl u 

330. Ros Liliana coala Primar  Fize u-Gherlii 

331. Rosa Gabriela coala Gimnazial  „Octavian Goga” Cluj-Napoca 

332. Rosioru Viorica Liceul Tehnologic Henri Coand  Buz u 

333. Rus Alina c. Gimnazial  nr. 17 

334. Rus Ionela Maria coala Gimnazial  Matei 

335. Rus Loredana coala Gimnazial  O. Goga Oradea 

336. Rusu Cristina c. Gimn.S. Duicu Tg. Mure  

337. Rusu Mihaela Valentina c. Gimnazial  Mircea cel B trân 

338. Rusu Oana Cezara Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” Dumbr veni 

339. Samson Liliana coala Gimnazial  „Costache Antoniu” ig na i 

340. Sandulescu Anamaria Ramona coala Gimnazial , comuna Pietrari 

341. Sarca Griga Maria Diana Liceul cu Program Sportiv Bistri a 

342. Sasu Elena Roxana coala cu clasele I-VIII Anton Pann 

343. Sava Valentina coala Gimnazial  nr. 1 Dobroie ti 

344. Schinteie Valerica coala Gimnazial  nr. 19 „Avram Iancu” Timi oara 

345. Scridon Ioana coala Gimazial  nr. 1 Ilva Mic  

346. Semen Iulia Roxana coala Gimnazial  „Gh. Mârzescu” Ia i 

347. Serban Irina c. Gimnazial  nr. 1 Poiana Lacului 

348. Serban Raluca Cristina coala Gimnazial  Tei , com. otânga 

349. Sighidim Alina Colegiul Na ional „G. Ibr ileanu” Ia i 

350. Silaghi Aurora coala cu clasele I-VIII T nad 

351. Silva anu Cristiana c. Gimnazial  nr. 280 Bucure ti 

352. Sima Camelia coala Gimnazial  „Sofia Arcan” Moldova Nou  

353. Simianschi Florina coala Gimnazial  nr. 19 „Avram Iancu” Timi oara 

354. Simion Teodora coala Gimnazial  Ciugud 

355. Simion Iuliana Loredana coala Gimnazial  „Iancu V c rescu” V c re ti 

356. Simion Monica c. Gimnazial  „Ion Mateescu” Poiana Câmpina 

357. Simion Otilia coala Gimnazial  nr. 1 -1 Decembrie 

358. Simionescu Smereciu Liliana coala Gimnazial  nr. 11 Buz u 

359. Simó Hajnalka coala General  „Mártonffy János” Vl hi a 

360. Sinca Loredana coala Gimnazial  nr. 1 „Diaconu Coresi” Fieni 

361. Sincai Maria coala Primar  Fântânele 

362. Sipos Zsofia coala cu clasele I-VIII T nad 

363. Sirbu Liliana Simona c. Gimnazial  nr. 1 Suhurlui 
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364. Sirbu Simona c. Gimnazial  nr. 6 Buz u 

365. Slavu Mihaela Loredana c. Gimnazial  nr. 1 Toflea 

366. Smirnov Bianca c. Gimnazial  „Victor Jinga” Sighi oara 

367. Socoteanu Liana Daniela coala cu clasele I - IV Dr ghineasca, com. R sc ie i 

368. Sorlei Maria coala Gimnazial  „Zelk Zoltan” Valea Lui Mihai 

369. Stanca Cristina coala Gimnazial  Sadova  

370. Stanciu Stefana coala Gimnazial  nr. 7 Buz u 

371. Stancu Dumitru c. Gimnazial  nr. 25 Gala i 

372. Stancu Nicoleta Janina c. Gimnazial  „N. Iorga” Pite ti 

373. Stangaciu Elena coala Gimnazial  „Costache Antoniu” ig na i 

374. State Valentina Madalina coala Gimnazial  „Iancu V c rescu” V c re ti 

375. Stefan Mihai Octavian coala Profesional  Traian 

376. Stefanica Maria c. Gimnazial  „M.C.Epureanu” Bârlad 

377. Stela Matei Colegiul Na ional „Mihai Viteazul” Sf. Gheorghe 

378. Stoe Danica coala Gimnazial  nr. 2 „I.L. Caragiale”, Medgidia 

379. Stoian Maria coala Gimnazial  nr. 1 „Diaconu Coresi” Fieni 

380. Stoican Maria c. Gimnazial  Bere ti Tazl u 

381. Stratulat Mihaela Dita c. Gimnazial  Bacioiu 

382. Stroe Anca Liceul Tehnologic Henri Coand  Buz u 

383. Stroea Ioan Liceul Teoretic Roznov 

384. Sturzu Ana Maria coala Gimnazial , comuna Ro iile 

385. Surdu Denis Manuela c. Gimnazial  „Elena Rare ” Boto ani 

386. aito  Alina coala Gimnazial  nr. 11 Oradea 

387. ipo  Denisa Liceul Teoretic „Petru Maior” Ocna Mure - Uioara de Jos 

388. tefan Cristina coala Gimnazial  „Decebal” Craiova 

389. Tanase Licuta c. Gimnazial  Gara Banca 

390. Tanase Elena coala cu clasele I - IV Dr ghineasca, com. R sc ie i 

391. Tanciu Camelia coala Gimnazial  Vii oara 

392. Tane Mirela Florentina coala Gimnazial  nr. 1 Dobroie ti 

393. Taranu Mirela c. Gimnazial  „G. Bacovia” Bucure ti 

394. Tatov Gheorghe Liceul Teoretic „Sfin ii Kiril i Metodii” Dude tii Vechi 

395. Tebeica Oana Mihaela c. Gimnazial  nr. 1 Orbeni 

396. Teleaga Corina Diana Liceul Tehnologic Bucecea  

397. Teodor Alina coala Gimnazial  Le cani 

398. Terecoasa Irina Georgiana Colegiul Na ional „Elena Cuza” Bucure ti 

399. Timoc M. Crengu a Marieta coala Gimnazial  „Emil Isac” Cluj-Napoca 

400. Tintas Mariana Terezia coala cu clasele I-IV Rac a-VII 

401. Titoiu Nicoleta Mihaela coala Gimnazial , comuna Ro iile 

402. Toderasc Mariana Sc.nr. 1 Toflea 

403. Tofan Maria coala Gimnazial  „D.D. P tr canu” Tome ti 

404. Toldea Claudia Colegiul na ional Sportiv Cetate Deva 

405. Toma Elvira Colegiul Na ional „Elena Cuza” Bucure ti 

406. Topala Eugenia c. Gimnazial  nr. 1 Gara Banca 

407. Tosu Marisela coala Gimnazial  nr. 2 Timi oara 

408. Toth Dimcea Alina c. Gimnazial  Tarlungeni 

409. Trif Clorine coala Gimnazial  nr. 2 Timi oara 
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410. Trif Gabriela coala Gimnazial  Cr ciunelu de Jos 

411. Troscenco Cristina Giorgiana c. Gimnazial  „Nanu Muscel”Câmpulung 

412. Tusan Maria coala Gimnazial  Cristelec 

413. Ungureanu Rodica Daniela coala cu clasele I-VIII Anton Pann 

414. Urd  Sanda Cosmina  coala Gimnazial  Frata  

415. Vasiliev Anca Raluca coala Gimnazial  nr. 29 ”Mihai Viteazul”, Constan a 

416. Vasiliu Linelia Petru a Liceul Teoretic „Alexandru Papiu Ilarian” Dej 

417. Vasîi Elena - Cosmina Liceul de Art  „Plugor Sandor” Sf. Gheorghe 

418. V duva Mioara coala Gimnazial  Sadova  

419. Vârcan Camelia Liceul Tehnologic de Transporturi Auto, Craiova 

420. Ven el  Sorina coala Gimnazial  nr. 11 Oradea 

421. Vijiitu Ionela Liliana c. Gimnazial  nr. 1 Dobre ti 

422. Visan Mirela c. Gimnazial  nr. 1 Ive ti 

423. Vlad Eugenia Ioana coala Gimnazial  M rgineni Slobozia 

424. Vlad Lenu a coala Gimnazial  „Gheorghe Popovici” Apateu 

425. Vl sin Victoria Liceul cu Program Sportiv Bistri a 

426. Voina Maria coala Gimnazial  „Constantin Erbiceanu” Erbiceni 

427. Vrabete Maria coala Gimnazial  „Sofia Arcan” Moldova Nou  

428. Zaha  Paula coala Gimnazial  nr. 11 Oradea 

429. Zamfir Ecaterina coala Gimnazial  „Costache Antoniu” ig na i 

430. Zanoschi Maria c. Gimnazial  „Sfin ii Împ ra i” Gala i 

431. Zegheru Doina c. Gimnazial  „Toma Caragiu” Ploie ti 

432. Zopota Ciprian coala Gimnazial  „Zelk Zoltan” Valea lui Mihai 
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