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Disciplina Limba şi literatura română are un rol deosebit de important în formarea 
personalităţii elevilor, în formarea unor deprinderi şi abilităţi necesare pentru a le asigura accesul 
postşcolar la învăţarea pe toată durata vieţii şi integrarea activă într-o societate bazată pe 
cunoaştere.  

Formarea şi dezvoltarea priceperilor şi deprinderilor de exprimare a gândurilor, a 
sentimentelor elevilor în mod corect, logic şi concis, conştientizarea procesului comunicǎrii şi 
cultivarea unei vorbiri şi scrieri clare şi corecte sunt preocupǎri permanente ale învǎţǎtorilor, 
precum şi ale tuturor cadrelor didactice. 
 Ca limbǎ maternǎ, limba romȃnǎ se însuşeşte spontan încǎ din primii ani de viaţǎ, în 
cadrul convieţuirii sociale, în relaţiile dintre copii şi adulţi, practica reprezentând baza inițialǎ a 
învǎţǎrii limbii. 
 Ulterior, perfecţionarea folosirii ei se realizeazǎ prin contribuţii numeroase şi variate, 
dintre care cea substanţialǎ şi eficientǎ este aceea de la şcoalǎ. 
 Aici, limba-îndeplinindu - şi funcţia de instrument de cunoaştere şi mijloc de comunicare 
- slujeşte la transmiterea cunoştințelor teoretice şi practice din domeniul diverselor discipline, ca 
şi la exercitarea influenţelor educaţionale, deci la formarea profilului moral. Acestea sunt 
motivele pentru care limba şi literatura română, ca disciplină de studiu din programa şcolară în 
învăţământul primar, ocupă unul din locurile fundamentale. Ea este încadrată în aria curriculară 
Limbă şi comunicare şi îi sunt repartizate aproape jumatate din totalul orelor din programul 
cadru pe o săptămână.  

Având în vedere schimbările care se produc în societatea contemporană, ritmul fără 
precedent de acumulare a experienţei umane, “explozia informaţională”, prioritare nu sunt 
informaţiile pe care le pot achiziţiona elevii, ci capacităţile cu valenţe formative, care să le 
permită să facă faţă necesităţilor actuale şi viitoare ale societăţii. 

Asemenea competenţe şi capacităţi presupun cunoaşterea şi stăpânirea unor tehnici de 
învăţare, a unor instrumente ale activităţii intelectuale, care să permită individului autoinstruirea, 
pentru a se putea adapta şi readapta la noile condiţii ce vor apărea în mod inevitabil: “Implicaţiile 
cele mai semnificative ale studiului limbii şi literaturii romȃne în şcoala primară ţin îndeosebi de 
formarea şi cultivarea la elevi a capacităţii de a învăţa cu mijloace proprii, de ştiinţa de a învăţa; 
altfel spus, “a învăţa să înveţi”, în perspectiva educaţiei permanente” (Şerdean  2005: 10). 

Aceste competenţe şi capacităţi se formează şi se cultivă pe parcursul întregii şcolarităţi, 
la toate disciplinele de studiu, dar, în cea mai mare măsură, prin studiul limbii şi literaturii 
române. Ele ţin de formarea bazelor primei alfabetizări, urmărindu-se structurarea la copii şi 
şcolari a competenţei de comunicare, concretizată în modelul comunicativ-funcţional, care, în 
ultimă instanţă se contopeşte cu obiectivele cadru ale studiului limbii şi literaturii române. 
Obiectivele sunt formulate în programa şcolară şi vizează capacităţi ale intelectului ce au 
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valoarea unor instrumente ale activităţii de învăţare. Iată care sunt obiectivele-cadru ale studiului 
limbii şi literaturii române în şcoala primară şi câteva dintre obiectivele de referinţă ce derivă din 
acestea: 

Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral. Este vorba, de fapt, de calitatea de 
“ascultător” în actul comunicării, ceea ce presupune a şti să asculţi, a şti să desprinzi sensul 
global al unui scurt mesaj audiat, a sesiza cuvinte necunoscute, a distinge vocalele, consoanele şi 
silabele din cuvinte, chiar a cuvintelor din diferite structuri gramaticale, precum şi valoarea 
acestora ş.a. 

Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală. Dintre obiectivele de referinţă ce derivă din 
acest obiectiv-cadru, menţionez: să construiască enunţuri logice, să construiască propoziţii 
corecte din punct de vedere gramatical, să pronunţe clar şi corect sunete şi cuvinte, să-şi 
construiască ideile într-un plan simplu şi să construiască pe baza acestora un text oral, să 
utilizeze corect formule flexionale ale unor părţi de vorbire ş.a. 

Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris (citire/lectură) îl pune pe cititor în 
situaţia de a asocia forma grafică a cuvântului cu sensul acestuia, de a desprinde semnificaţia 
globală a unui text dat ş.a. Activitatea cu cartea implică şi obiective precum: a  identifica ideile 
principale dintr-un text narativ, a distinge şi a interpreta ca atare secvenţele descriptive de cele 
dialogate, capacitatea de înţelegere a mesajului unei lecturi în funcţie de specificul exprimării ş.a. 

Dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă angajează efortul cu privire la acurateţea 
construcţiilor de limbă, la corectitudinea scrisului atât din punct de vedere caligrafic, cât şi 
ortografic; de asemenea, ea implică adaptarea comunicării conform scopului acesteia ş.a. 

O solicitare de mare rezonanţă pentru activitatea de învăţământ desprinsă din 
caracteristicile societăţii contemporane o constituie cultivarea la elevi a capacităţilor creative, a 
spiritului creator. Întrucȃt procesul comunicării are implicaţii de natură creativă, iar obiectivele-
cadru ale studiului limbii şi literaturii române presupun eforturi creatoare, putem spune că 
această disciplină de studiu are un aport hotărâtor în ceea ce priveşte cultivarea spiritului creator, 
pe toate treptele de şcolaritate. De altfel, toate competenţele şi capacităţile prezentate şi 
argumentate apar pe parcursul întregii perioade de şcolaritate, la toate disciplinele de studiu;  mai 
mult, ele se regăsesc în chiar dimensiunile educaţiei permanente. 

Finalităţile disciplinei se reflectă nemijlocit în competenţele generale şi în setul de valori 
şi atitudini enunţate în programele şcolare, din care derivă întreaga structură curriculară 
(competenţe specifice, conţinuturi ale învăţării). 

Scopul studierii limbii şi literaturii române în perioada ciclului primar este acela de a 
forma un tânăr cu o cultură comunicaţională şi literară de bază, capabil să înţeleagă lumea, să 
comunice şi să interacţioneze cu semenii, să-şi utilizeze în mod eficient şi creativ capacităţile 
proprii pentru rezolvarea unor probleme concrete din viaţa cotidiană, să poată continua în orice 
fază a existenţei sale procesul de învăţare, să fie sensibil la frumosul din natură şi la cel creat de 
om.  
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