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Fiecare  învăţător, atunci când preia o nouă serie  îşi pune o serie de întrebări legate de 
elevii cu care va lucra : care este nivelul deprinderilor acumulate până la debutul 
şcolarităţii ?, cum pot să-mi organizez activitatea pentru a fi cât mai eficientă ? 

De curând am descoperit, la un curs de perfecţionare  la care am participat ,o 
modalitate  prin care pot fi evaluate foarte exact deprinderile de citit –scris pe care un elev le 
are la debutul şcolarităţii. Aceasta  este literaţia emergentă.  

Literaţia emergentă este un termen preluat de la cercetătorii din domeniul 
psiholingvisticii, care au cercetat procesele prin care trec copiii care învaţă să citească şi să 
scrie. Teoria literaţiei emergente consideră că cititul nu se învaţă bucăţică cu bucăţică, ci 
printr-o abordare holistică pe care copiii o observă la cititorii din jurul lor şi încearcă să 
înveţe cum să procedeze la fel. 

Astfel , se vor aplica o serie de chestionare care îi vor permite  învăţătorului  să afle ce 
anume ştie un copil şi ce nu ştie pentru a putea învăţa să citească şi să scrie mai 
bine.Măsurătorile  evaluează cele mai importante aspecte ale deprinderilor de citit-scris ale 
unui copil: noţiuni despre textul tipărit, cunoaşterea alfabetului, noţiunea de cuvânt, 
segmentarea fonemică şi recunoaşterea cuvintelor. 

Pentru  evaluarea literaţiei emergente aveţi nevoie de o carte simplă pe care s-o citiţi 
cu elevul pe măsură ce îi cereţi să efectueze o serie de sarcini. Puteţi  folosi orice carte pentru 
copii care are următoarele caracteristici text scris pe o pagină şi ilustraţie pe pagina opusă;  o 
pagină cu text de două rânduri sau mai multe; o pagină cu un singur rând de text; o pagină 
care conţine atât litera mare cât şi litera mică a două litere diferite şi mai multe semne de 
punctuaţie, inclusiv punct, semnul întrebării, semnul exclamării şi linia de dialog. De 
asemenea  trebuie să pregătiţi o  Fişă de evaluare a răspunsurilor pentru fiecare elev pe care îl 
veţi testa în care veţi consemna foarte exact răspunsurile copilului.  

Cunoştinţe despre cum se ţine o carte: Înmânaţi elevului cartea, ţinând cotorul spre 
el. Spuneţi-i: “Vom citi această carte. Arată-mi cum ţii cartea.” Acordaţi un punct elevului 
dacă va ţine cartea cu faţa în sus.  

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

Orientarea în pagina tipărită. Arătaţi elevului o pagină cu cel puţin două rânduri de 
text. Spuneţi-i, “Vom citi această pagină. Arată-mi unde începem să citim. Arată-mi cum vom 
continua să citim.” Acordaţi-i un punct elevului dacă indică cuvântul din colţul de stânga sus, 
apoi îşi duce degetul spre dreapta, apoi următorul rând. Citiţi apoi textul de pe pagina 
respectivă.  

Înţelegerea noţiunii de „cuvânt”. Căutaţi o pagină care are un rând de text. La 
început, luaţi câte un cartonaş în fiecare mână şi spuneţi: “Iată, pot să ţin cartonaşele aşa 
încât să vezi doar câte un cuvânt sau două. Încearcă şi tu.” Daţi-i elevului cartonaşele. 
“Arată-mi un cuvânt. Acum arată-mi două cuvinte.” Acordaţi un punct dacă elevul indică în 
spaţiul dintre cartonaşe un cuvânt şi două cuvinte. Apoi citiţi-i textul de pe pagina respectivă.  

Înţelegerea noţiunii de „literă”-  Se procedează la fel ca la noţiunea de cuvânt. 
Cunoştinţe despre semnele de punctuaţie. Găsiţi o pagină care are un punct. Spuneţi: 

“Ce este acesta? Ce trebuie să facem când ajungem la el?” Apoi identificaţi alte semne de 
punctuaţie şi întrebaţi: “Ce este acesta? Ce ne comunică?” Acordaţi un punct dacă elevul 
identifică corect fiecare semn. Citiţi apoi textul de pe pagina respectivă.  



Cunoaşterea alfabetului – Se  testează felul în care elevii recunosc literele 
alfabetului, atât cele mari cât şi cele mici. De asemenea, testează reproducerea literelor, 
indiferent dacă sunt mari sau mici.  
 Cereţi elevului să identifice literele alfabetului. Aşezaţi o fişă cu literele alfabetului  

în 
faţa elevului şi una o folosiţi  pentru a înregistra răspunsurile. Indicaţi fiecare literă şi cereţi 
elevului s-o numească. Înregistraţi răspunsurile pe foaia examinatorului. Încercuiţi literele pe 
care elevul nu le poate identifica şi scrieţi ce spune elevul când nu reuşeşte să identifice 
corect câte o literă. Testaţi atât literele mici, cât şi cele mari.  
 Cereţi elevului să scrie literele pe măsură ce le spuneţi. Spuneţi literele alfabetului 

şi  
cereţi elevului să le scrie în ordinea în care le spuneţi.Acceptaţi literele scrise corect fie că 
sunt scrise cu litere mari, fie cu mici.  

Noţiunea de cuvânt – Cereţi  elevului să memoreze o poezioară. Când elevul poate 
recita cuvintele din memorie, arătaţi-i poezia scrisă şi explicaţi-i că aceste cuvinte reprezintă 
poezia pe care tocmai a recitat-o. Citiţi acum poezia într-un ritm normal, rar, indicând cu 
degetul fiecare cuvânt pe măsură ce îl citiţi. Explicaţi elevului că doriţi să facă şi el la fel. 
Cereţi elevului să spună  primul rând, arătând fiecare cuvânt pe măsură ce îl spune.  Treceţi 
scorul „1” sub indicarea cuvintelor dacă elevul indică fiecare cuvânt în rând corect şi scorul 
„0” dacă greşeşte vreun cuvânt în rândul respectiv.  

Segmentarea fonemică  - „ Eu voi spune un cuvânt şi te rog să îl desfaci în părţi. Îmi 
vei spune fiecare sunet din acel cuvânt în ordinea în care se înşiră. De exemplu, dacă eu spun: 
„nor”, tu va trebui să spui /n/, /o/, /r/.”  Pentru runda de exersare, pronunţaţi următoarele 
cuvinte, pe rând: mare, nu, lac. Treceţi apoi la testare. Pregătiţi o listă de 22 de  cuvinte. Pe 
fişa de scor, încercuiţi cuvintele pe care elevul le segmentează corect. Scorul elevului este dat 
de numărul cuvintelor corect segmentate în toate fonemele. Răspunsurile corecte sunt doar 
acelea în care elevul articulează fiecare fonem în cuvântul dat.  Elevii care reuşesc să 
segmenteze doar câteva cuvinte sau nici unul nu au nivelul adecvat de recunoaştere a 
fonemelor. Fără intervenţie, acei elevi vor avea probabil dificultăţi la citit şi scris.  

Recunoaşterea cuvintelor Asiguraţi-vă că aveţi o listă de cuvinte şi o fişă de 
înregistrare a scorului  înainte de a începe testul. Arătaţi elevului cuvintele din listă şi cereţi-i 
să le identifice. Marcaţi răspunsurile elevului pe Fişa de evaluare a răspunsurilor la 
identificarea cuvintelor pe care aţi elaborat-o. Acordaţi elevului câte un punct pentru fiecare 
cuvânt identificat corect. 

În final, realizaţi o fişă sumativă de de înregistrare a punctajului obţinut la fiecare 
secţiune şi calculaţi procentajul obţinut. De exemplu la segmentarea fonetică, dacă a reuşit să 
segmenteze corect 15 din cele 22 cuvinte a obţinut un procent de  68, 1%. Se calculează 
procentul pe fiecare secţiune şi se concluzionează în ce măsură elevul are formate deprinderi 
de citit-scris. Pe parcursul testării trebuie să vă notaţi şi observaţiile proprii, nu doar scorul pe 
care îl obţine elevul. Aceste observaţii pot fi utile pentru a ajusta predarea cititului la nevoile 
specifice ale elevului testat. 
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