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Studierea ortografiei este în strânsă legătură cu studierea gramaticii, acestea constituind 

baza teoretică a formării deprinderilor de ortografie. 

Pricipiul învăţării concentrice este cel care stă la baza studiului unei limbi, a însuşirii 

noţiunilor gramaticale, conform căruia elevii reiau, pe un plan superior, noţiuni învăţate anterior. 

Este necesar să ţinem cont de stadiile dezvoltării intelectuale ale copiilor în respectarea  

principiului concentric. Teoria psihogenetică a  lui Jean Piaget clasifică astfel stadiile dezvoltării 

intelectuale ale copiilor: 

 stadiul inteligenţei senzorio-motorii (0 – 2 ani);  

 stadiul preoperaţional (2 – 7 ani) – caracterizat prin gândire concretă, intuitivă; este 

perioada în care copiii învaţă să se exprime în propoziţii şi fraze, se dezvoltă 

limbajul organizat discursiv;  

 stadiul operaţiilor concrete (7 – 12 ani) – noţiunile au încă un caracter empiric, 

vorbim de dezvoltarea gândirii concrete a şcolarului mic, elevul este mai mult un 

observator, abia pe la 10 – 11 ani, elevul poate opera cu noţiuni abstracte;  

 stadiul operaţiilor formale (12 – 18 ani) – gândirea se desprinde din ce în ce mai 

mult de concret, elevul operând în plan logic cu noţiuni, raţionamente, judecăţi; se 

dezvoltă gândirea cauzală, elevul are capacitatea de a raţiona ipotetico-deductiv – 

e capabil să emită ipoteze, să găsească soluţii, să formuleze concluzii. 

În clasele primare elevii parcurg două cicluri curriculare care respectă, de asemenea, 

această stadializare a dezvoltării intelectuale, ciclului achiziţiilor fundamentale (clasa Pregătitoare 

- clasa a II-a) îi corespunde aşa-zisa etapă pregramaticală, etapă anterioară studiului sistematic al 

gramaticii; iar etapa gramaticală începe în clasa a III-a, aceasta fiind începutul ciclului de 

dezvoltare. De fapt, pe prim plan trebuie să stea nu învăţarea regulilor gramaticale, ci utilizarea 

celor învăţate în comunicare, în receptarea şi producerea mesajelor orale şi scrise. Astfel, în clasele 

a III-a, a IV-a şi până în clasa a VI-a se pun bazele formării deprinderilor şi capacităţilor de a 

utiliza elementele de construcţie a comunicării în analiza şi interpretarea textelor literare / 

nonliterare (obiectivul major al ciclului de dezvoltare fiind formarea capacităţilor de bază necesare 

pentru continuarea studiilor), tot ceea ce vor însuşi ulterior elevii fiind doar îmbogăţiri, nuanţări, 

detalieri ale unor noţiuni deja cunoscute. 

Fiind strâns legată de dezvoltarea gândirii, pentru ortografierea într-un fel sau altul a 

anumitor cuvinte, le-am cerut elevilor să motiveze pe baza cunoştintelor teoretice de ce au scris 

astfel acele cuvinte. În procesul formării noţiunilor ortografice, elevii analizează, compară, 

sintetizează, generalizează activităţi care au o deosebită importanţă în dezvoltarea gândirii logice. 

În lucrarea sa metodică, Constantin Parfene (vezi pag. 49-50) evidenţiază principalele 

aspecte care ridică anumite dificultăţi în scrierea corectă a elevilor:  

 scrierea vocalelor în hiat (poetic – nu poietic, alee – nu aleie);  

 scrierea diftongilor (moară – nu muară, oare – nu uare);  

 scrierea triftongilor (eao, eau, iai, iau, iei, ioa, oai);  

 scrierea consoanelor duble ( accent, înnorat);  

 scrierea omofonelor (sau/s-au, mai/m-ai);  
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 despărţirea cuvintelor în silabe;  

 scrierea cuvintelor derivate, a cuvintelor compuse;  

 scrierea numelor de localităţi, instituţii;  

 scrierea cu ii şi iii a substantivelor şi adjectivelor. 

Ca orice deprindere, scrierea corectă se formează pe bază de exerciţii.  În acest scop este 

indicat să se folosească în fiecare oră de limba română exerciţiile ortografice, care consolidează 

cunoştintele teoretice şi formează deprinderile necesare scrierii corecte. 

Exerciţiile ortografice încep din clase primare, încă din perioada pregramaticală şi trebuie 

continuate până când elevii şi-au format deprinderile necesare. Durata îndelungată şi numărul lor 

mare sunt justificate de faptul că deprinderile se formează greu şi se pierd dacă nu sunt menţinute 

prin repetare continuă. În alegerea exerciţiilor, gradul de complexitate este un criteriu de care 

trebuie să se ţină cont în permanenţă. Astfel pot fi aplicate exerciţii: de repetiţie, de recunoaştere, 

de exemplificare, de completare şi înlocuire, de transformare, creatoare, cu caracter ludic. Totodată 

gradul de participare a profesorului şi a elevilor este important în alegerea tipurilor de exerciţii de 

ortografie. Se pot folosi exerciţii: dirijate, semidirijate şi independente. Prin ele putem urmări 

formarea deprinderilor ortografice, formarea unei grafii corecte din punct de vedere logic şi 

gramatical.  

Exerciţiile ortografice la ciclul primar presupun: 

 copierea/transcrierea propriu-zisă, selectivă (doar a unor cuvinte / structuri date); 

 dictarea cu explicaţii prealabile (se analizează diversele forme ortografice din 

fiecare propoziţie/text destinat dictării) 

 dictarea cu comentarii (comentarea orală a ortogramelor întâlnite în momentul 

scrierii după dictare); 

 dictarea selectivă (scrierea, din textul dictat, doar a cuvintelor/ structurilor care 

ridică probleme de ortografie); 

 dictarea de control (după parcurgerea unei unităţi de învăţare, la început sau la 

sfârşit de an şcolar, după parcurgerea unei teme date); 

 dictarea fulger sau “momentul ortografic” (scurte exerciţii ortografice); 

 autodictarea (scrierea din memorie a unui text şi învăţat pe de rost, analizat 

gramatical şi ortografic în prealabil); 

 dictarea în comun la tablă; 

 dictarea cu corectarea surpriză. 

Astfel că toate exerciţiile gramaticale la care s-a făcut referire mai sus îşi găsesc locul în 

învăţarea deprinderilor ortografice la ciclul primar şi nu numai, ele având un conţinut de limbă 

specific. 

Aceste exerciţii se fac în cadrul predării tuturor capitolelor, unele dintre ele nu se pot 

aborda decât în cadrul predării morfologiei şi sintaxei, începând cu clasele a III-a şi a IV-a. Scrierea 

ortografică corectă se realizează studiind limba în funcţiunea ei, pornind de la text, de la enunţ şi 

ajungând până la cuvânt. Elevul trebuie să dobândească capacitatea de a opera cu noţiunile de 

limbă în mod aplicativ-creator, însă trebuie să le folosească corect. 
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