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CE ESTE
LABORATORUL DE
LITERAȚIE

Laboratorul de literație este parte a strategiei
școlii de a îmbunătăți rezultatele elevilor, un
context de experimentare unde profesorii
testează demersuri inovatoare, personalizate, iar
școala implică voluntari și mobilizează resurse
din comunitate în sprijinul copiilor pentru care
accelerarea dezvoltării competențelor de cititscris este o urgență. Un laborator de literație
oferă diverse activități de dezvoltare accelerată a
competențelor de literație timpurie, în afara
lecțiilor, pentru elevi din clasele primare care - din
diverse motive - au nevoie de sprijin suplimentar
semnificativ – individual, în grupuri mici sau mai
mari, față în față sau online - pentru a ajunge să
citească și să scrie la nivelul adecvat clasei lor.
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Persoană de contact:
Maria Kovacs
Manager program
maria_kovacs@noi-orizonturi.ro
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CINE ARE NEVOIE DE LABORATORUL DE LITERAȚIE
a. Laboratorul de literație vine în sprijinul
copiilor care - în absența sprijinului susținut nu ar reuși să deprindă citit-scrisul până la
capătul clasei a IV-a. Deseori, acești copii
provin din familii unde cărțile pentru copii sunt
absente, unde părinții înșiși pot întâmpina
probleme cu citit-scrisul sau, din diverse
motive, aceștia nu-și pot sprijini copiii școlari în
mod eficient. Activitățile de învățare din
laboratorul de literație urmăresc să prevină
acumularea rămânerilor în urmă prin
accelerarea dezvoltării competențelor de
literație de bază. De aceea, susținem
intervenții cât mai devreme pentru acei copii
care nu au un debut promițător în clasa
pregătitoare.
b. Laboratorul de literație vine în sprijinul
dezvoltării capacității școlilor-gazdă de a
proiecta, gestiona și evalua programe de
intervenție pentru ca toți copiii să învețe să
citească și să scrie până la capătul clasei a IVa. Obiectivele urmărite în cazul instituțiilor de
învățământ sunt:
Creşterea capacității școlilor de a sprijini
dezvoltarea competențelor de literație ale
elevilor din învățământul primar, cu
precădere ale celor care provin din medii
socio-economice vulnerabile;

Creșterea capacității școlilor de a implica
sustenabil membrii comunității în viața
școlii în sprijinul dezvoltării literație, cu
precădere la elevii din învățământul primar;
Îmbunătățirea competențelor cadrelor didactice
de a evalua toate componentele literației
timpurii și de a realiza și implementa planuri de
intervenţie personalizată pentru elevii din
învățământul primar cu rămâneri în urmă la
citit-scris.
c. Laboratorul de literație vine în sprijinul
dezvoltării sustenabile și incluzive a
comunității școlii. El raliază eforturile și
responsabilizează
factorii
interesați
de
educația oferită copiilor – părinții, instituțiile
publice (serviciile cultural-educaționale, sociale
și medicale), societatea civilă etc. O
comunitate sustenabilă și incluzivă se
construiește cu cetățeni care învață, or literația
este baza învățării pe toată durata vieții.
Competențele bune de citit-scris scad șansele
părăsirii timpurii a școlii. Competențele slabe
de citit-scris scad șansele de participare pe
piața muncii și ale implicării active în viața
comunității. Nivelurile mai bune de literație
cresc șansele de a avea un trai sănătos și
bunăstare.
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PROGRAMUL DE
ÎNVĂȚARE
Programul de învățare din cadrul laboratorului
de literație urmărește accelerarea dezvoltării
competențelor de literație ale elevilor pentru ca
ei să poată progresa în ritmul clasei de elevi
din care fac parte, cu alte cuvinte, astfel încât
nivelul lor de instruire să fie egal cu nivelul
clasei în care învață.
Programul de învățare se bazează pe
evaluarea detaliată a competențelor de literație
ale copiilor și elaborarea unor planuri
personalizate de învățare, foarte bine corelate
cu constatările desprinse din evaluare.
Instrumentele de evaluare sunt prezentate în
detaliu în cursul Evaluarea formativă a
literației timpurii. După implementarea unui
program de intervenție cât mai personalizat,
copiii sunt re-evaluați cu același instrument
pentru a se identifica progresul și a se pune
fundamenta un nou program de intervenție,
dacă e cazul.

SERIA

Așadar, programul unui ciclu de frecventare a
laboratorului de literație, din perspectiva unui
elev, este structurat astfel:
evaluare diagnostică a elevului la începutul
frecventării laboratorului de literație;
elaborarea și implementarea unui plan de
intervenție personalizat pentru dezvoltarea
literației (cca 6-8 săptămâni)
re-evaluare cu același instrument, la
același nivel ca cel folosit la prima evaluare
În urma re-evaluării, se poate decide
continuarea frecventării cu activități realizate
pe baza unui nou program de intervenție sau
părăsirea laboratorului de literație.
Pe durata unui an școlar se pot organiza 3-4
serii de activități în laboratorul de literație,
astfel:

ORGANIZARE

SERIA 1
SEPTEMBRIE OCTOMBRIE

Septembrie (evaluare în Săptămâna 1) - octombrie (re-evaluare în
ultima săptămână înainte de vacanța din timpul semestrului 1)

SERIA 2
NOIEMBRIE DECEMBRIE

Noiembrie (evaluare pentru elevii nou intrați; cei evaluați înainte de
vacanță nu au nevoie de o nouă evaluare) - decembrie/ianuarie (reevaluare înainte de vacanța de Crăciun sau – funcție de durata
semestrului 1 – la capătul semestrului 1)

SERIA 3
IANUARIEMARTIE

Ianuarie/februarie (evaluare pentru elevii nou intrați; cei evaluați înainte
de vacanță nu au nevoie de re-evaluare) – martie/aprilie (re-evaluare
înainte de vacanța de Paști)

SERIA 4
APRILIE IUNIE

Aprilie/mai (evaluare pentru elevii nou intrați) – iunie (re-evaluare).
Acest ciclu se poate continua cu un program intensiv de cel puțin 2
săptămâni pe durata vacanței de vară, într-un interval cât mai bine
plasat pentru a frâna regresul elevilor pe durata vacanței de vară .
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Dacă se optează pentru trei serii, recomandăm
reunirea seriilor 1 și 2 pe perioada septembrie
– decembrie, organizarea seriei 2 în perioada
ianuarie – martie, iar a seriei 3 în aprilie –
iunie. Activitățile de învățare propuse sunt
prezentate detaliat aici (se leagă tabelul cu
țintește problema și cuvintele cheie din
activități/ metode etc.). Ele vizează în principal
cinci arii de intervenție corelate cu rezultatele
evaluării:
Conștientizarea fonologică / fonemică
Decodare și fonetică
Vocabular
Fluență (citire fluentă)
Comprehensiunea celor citite
Pentru setul de activități de învățare și
demersuri specifice metodei globale de
dezvoltare a citit-scrisului, vă recomandăm să
parcurgeți cursul Dezvoltarea literației
timpurii – metoda ABEL. Pentru dezvoltarea
mai accelerată a competențelor de literație,
încurajăm utilizarea ABEL acolo unde este
potrivită (cititori începători), iar – mai general,
indiferent de vârsta sau nivelul de citire al
elevilor – recomandăm abordarea globală a
învățării citit-scrisului.

Structura programului de învățare este
adaptată condițiilor locale și se caracterizează
prin flexibilitate și adaptare maximă la nevoile
de învățare ale copiilor, precum și la
disponibilitatea resurselor (umane, de spațiu)
mobilizate în cadrul acestui laborator.
Din perspectiva elevilor beneficiari, programul
de învățare este recomandat să se coreleze
cu parcursul de învățare din clasa în care este
elevul: participarea unui copil la activitățile din
laborator este menită să amplifice timpul
petrecut cu exersarea citit-scrisului, să crească
șansele implementării cu succes a planului de
intervenție personalizată (va exista un astfel
de plan pentru un copil), la care, în mod optim,
se aliniază și programul de învățarea din
timpul lecțiilor obișnuite. Este important să
privim activitățile laboratorului de literație ca
fiind un mod de amplificare – nicidecum de
suplinire – a timpului petrecut de elev
dezvoltându-și deprinderile de citit-scris la
clasă.
Prezentăm mai jos un exemplu de derulare a
unei săptămâni de laborator din perspectiva
unui elev la nivel de instruire de bază.
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ZIUA I
ACTIVITATE

TIMP

ORGANIZARE

Ascultarea unei povești citite
urmărind ilustrațiile, precedată și /
sau urmată de discuții despre
subiectul cărții / stabilirea de
legături personale (de ex. Cine
călătorește cu trenul? poate fi
precedată de discuții despre
călătorii și mijloace de transport,
despre experiențe personale)

10-15 minute

Grup mare/ mic
Preferabil față în față
Parțial se poate realiza
online, funcție de posibilitatea
de a arăta copiilor paginile
cărții vizibile clar

Prezentarea Băncii de cuvinte
Realizarea/
personalizarea
recipientului pentru Banca de
cuvinte

10-15 minute

Grup mare/ mic
Preferabil față în față
Parțial se poate realiza online

Compunerea unui text simplu în
comun (scrierea se face de către
profesor), prin citirea repetată a
fiecărei propoziții adăugate, în cor,
individual, ecou etc. Iată un
exemplu de text:
Cu trenul
Mama și Nana merg cu trenul.
În tren e multă lume.
Nana vede un cățel.
Nana vede un marinar.
Nana vede un toboșar.
Vrei și tu cu trenul?

15-20 minute

Grup mic
Față în față, cu textul scris pe
o coală de flipchart
Textul poate fi dat copiilor să
exerseze citirea și acasă

Descompunerea
textului
pe
propoziții prin decuparea unui
exemplar;
Citire repetată și recompunerea
textului
prin
suprapunerea
propozițiilor
decupate
peste
propozițiile identice din versiunea
întreagă;
Numărarea propozițiilor/ cuvintelor
/ literelor dintr-o propoziție (de ex.
care e cea mai lungă propoziție?)

10-15 minute

Grup mare/ mic
Preferabil față în față
Parțial se poate realiza
online, funcție de posibilitatea
de a arăta copiilor paginile
cărții vizibile clar
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ZIUA II
ACTIVITATE
Descompunerea propozițiilor (sau
a unor propoziții) pe cuvinte;
Exersarea recunoașterii cuvintelor
(unor cuvinte) izolate;
Transcrierea
cuvintelor
pe
cartonașe,
exersarea
recunoașterii
instantanee,
inserarea cuvintelor recunoscute
în banca de cuvinte;
Exersarea segmentării fonemice a
unor cuvinte simple (ex. mama,
Nana, vede, tren, lume, merg,
vrei);
Identificarea tuturor cuvintelor
care conțin o anumită literă/ un
anumit sunet (de ex. n, a, e etc.).

TIMP
10-15 minute

ORGANIZARE
Preferabil față în față
Restul zilelor săptămânii
recomandăm activități scurte,
de 15-20 minute, fie în grup
mic, fie individual, cu
aplecare cât mai atentă
asupra nevoilor specifice de
dezvoltare ale copiilor

GRUPAREA ELEVILOR ȘI LOCUL DE DESFĂȘURARE A
ACTIVITĂȚILOR DE SPRIJIN
În privința grupării copiilor, activitățile se pot La școală, în sala de clasă, în CDI sau alt
organiza:
spațiu disponibil
unu la unu – un elev cu un învățător/
dimineața, înainte de lecții, pentru copiii
voluntar;
care sosesc la școală cu 15-20 minute
un grup mic de elevi (cel mult 8) cu activități
înainte de începerea cursurilor;
gestionate de un învățător/ voluntar;
imediat după încheierea lecțiilor;
un grup mai mare de elevi (peste 8) cu
într-un interval de timp după-masa, funcție
activități gestionate de un învățător și unul
de ușurința cu care copiii se pot întoarce la
sau mai mulți voluntari
școală,
la sfârșit de săptămână.
Activitățile de învățare din cadrul laboratorului
pot avea loc:
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În afara școlii, în centre comunitare sau alte spații publice sau private accesibile pentru grupuri
de copii de diferite mărimi sau un copil care este sprijinit unu la unu:
după lecții
la sfârșit de săptămână
Unele activități pot avea loc online, în spațiul virtual, chiar și telefonic, funcție de posibilitatea de
conectare a elevilor și de calitatea semnalului. Recomandăm exersarea față în față a modului de
conectare online pentru a exclude dificultățile legate de folosirea diverselor echipamente și
platforme de către elevi.

INTERVENȚIE ASUPRA UNUI COPIL – STUDIU DE CAZ
Elevul S.C., în urma aplicării instrumentului de
evaluare a literației timpurii, a obţinut punctaje
mici la secțiunile „Noțiunea de cuvânt” (2 pct
din 12), la „Recunoaşterea cuvintelor izolate”
(4 pct din 20) şi la „Segmentare fonemică” (3
pct din 12). Drept urmare, s-a decis intervenţia
asupra lui, cu insistare pe exerciții care să-l
ajute să înţeleagă ce este un cuvânt și să
identifice cuvinte, precum şi exerciții de
dezvoltare a auzului fonematic. Aceste
intervenții se realizau în completare la
activitățile de la clasă.

Săptămânile 2 şi 3: Cărticica de cuvinte:
elevul decupează cuvinte, le asociază cu
imagini (desenate de el) şi realizează o
„cărticică” cu titlul „Animalele mele preferate”.

Planul de intervenţie
Datorită programului elevului, s-a stabilit ca
intervenţia să se realizeze săptămânal, în
sesiuni de câte 30 de minute (elevul fiind în
clasa I), pe parcursul a 8 săptămâni, după
care să se retesteze, pentru a se observa
eficacitatea intervenției.

Săptămâna 5: Ștafeta stiloului: în această
sesiune de intervenţie se urmăreşte trecerea
spre sesizarea fonemelor, prin descoperirea
faptului că un cuvânt se compune din sunete,
care se scriu cu ajutorul literelor. Se discută
despre un subiect interesant pentru copil (de
exemplu, animalele preferate) şi se scrie apoi
despre acest subiect în propoziții simple (Mie
îmi place câinele). Scrie profesorul, dar din
când în când este solicitat şi elevul să scrie
câte un cuvânt cunoscut. Se insistă asupra
alcătuirii cuvintelor („Cu ce literă începe acest
cuvânt?”, „Ce urmează după aceea?”, „Poți să
îl scrii tu pe i?”)

Obiectivele urmărite
să indice cuvinte, separându-le
context, cu ajutorul cartonașelor
să asocieze cuvinte cu imagini
să formeze cuvinte din litere separate
să scrie cuvinte simple
să pronunțe corect cuvintele
să separe fonemele dintr-un cuvânt
să asocieze sunete cu imagini

din

Programul săptămânal al intervenției
Săptămâna 1: Cubul rimelor: prin joc, elevul
este îndemnat să completeze propozițiile
eliptice de pe cub, adăugând doar câte un
cuvânt.

Săptămâna 4: Perechi de cuvinte: pe
cartonașe sunt scrise cuvinte care se
aseamănă prin structură (de ex. încep cu
aceeaşi literă – sar/sat; încep cu aceeaşi
silabă – casă/cană, mamă/ masă; se termină
cu aceeaşi silabă – casă/ masă), iar elevul
este solicitat să le grupeze în perechi.

Săptămâna 6: Jocuri cu sunete şi litere: cu
ajutorul cartonașelor din alfabetar, se fac jocuri
de alcătuire de cuvinte (din 3 litere) (de ex.
cal), segmentare (c-a-l), amestecare şi
reconstituire, substituire (cap, cad, car),
eliminare (ca), adăugare (cald, cale).
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Săptămâna 7: Asociere sunet-imagine, cu
insistență pe sunetele la care s-a constatat că
elevul întâmpină dificultăți de pronunție sau
face confuzii (b cu p sau d, t cu d, î în interiorul
cuvintelor).
Săptămâna 8: Banca de cuvinte: pe tot
parcursul perioadei de intervenţie, când a
reuşit să citească corect câte un cuvânt,
copilul a primit acel cuvânt scris pe un
cartonaș colorat.
Cartonașele s-au colectat într-o cutiuță/ borcan
de 800 ml. Acum se vor folosi acele cuvinte în
exerciții de citire, recitire, transcriere, formulare
de propoziții.
Rezultate: După cele 8 săptămâni de
intervenţie, elevul a fost re-evaluat, obținând
următoarele
punctaje:
la
Segmentarea
fonemică – 9 pct din 12, la Noțiunea de cuvânt
10 pct din 12, iar la Recunoaşterea cuvintelor
13 pct din 20.

primul fonem, restul cuvântului rostindu-l
împreună, acum sesizează mult mai multe
foneme şi le pronunță clar şi corect. Încă nu
sesizează tot timpul sunetul „î” în interiorul
cuvintelor, iar la cuvintele care se termină cu
două consoane, face inversiuni.
La Noțiunea de cuvânt are încă probleme la
separarea cuvintelor scurte, de două litere, pe
care le rostește împreună – „şieu”, dar acum
este capabil să indice celelalte cuvinte şi chiar
să scrie unele dintre ele.
La Recunoaşterea cuvintelor şi-a format
deprinderea de a recunoaşte cuvintele, fie că
le decodifică, fie că le recunoaşte instantaneu.
În urma comparării rezultatelor de la prima
evaluare şi cea de-a doua, s-a constatat
progresul evident al elevului și s-a decis
continuarea intervenției, în ședințe bisăptămânale, împreună cu alţi 3 elevi care
necesită intervenţie identică.

La Segmentare fonemică, dacă înainte putea
segmenta corect doar cuvintele formate din 3
foneme, iar la cele mai lungi separa doar
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ORGANIZAREA
ECHIPEI DE LUCRU
Laboratorul de literație va avea șanse crescute
de reușită dacă echipa școlii reușește să
reunească punctele forte ale colectivului de
profesori cu cele ale părinților și ale altor
persoane
și
organizații
resursă
din
comunitatea școlii. Nu este nevoie să vă
asumați să organizați laboratorul singuri;
comunicați în comunitatea voatră ce inițiativă
aveți și urmăriți să construiți o echipă.
Calculul necesarului de resurse umane este
simplu: pentru fiecare grupă de 12-15 elevi
aveți nevoie de cel puțin un cadru didactic
coordonator și de cel puțin un voluntar.
Voluntarii pot fi părinți, foști elevi (acum în
gimnaziu sau liceeni sau studenți), alți adulți
responsabili
din
comunitate,
dedicați
progresului
copiilor
în
dezvoltarea
competențelor de bază și care își pot rupe din
timp pentru a fi alături de echipa școlii.
Veți avea nevoie de mult sprijin la nivel
instituțional, astfel că vă recomandăm
organizați o ședință a Consiliului de
administrație (inclusiv cu reprezentanții
autorităților locale și Comitetului de Părinți) și
discutați despre laboratorul de literație - despre

nevoia de astfel de acțiuni (care elevi, câți, cât
timp) și impactul așteptat la nivelul elevilor.
Stabiliți ținte cât mai clare, chiar individuale
pentru fiecare copil.
Consultați Echipa de organizare (mai jos)
pentru mai multe informații cu privire la ce
roluri ar putea avea fiecare membru al echipei.
Este foarte util să aveți oameni în echipa dvs.
care provin dintr-o varietate de niveluri de
învățare (nu trebuie să fie doar profesori din
învățământul primar).
Când vă formați echipa, nu uitați că o atitudine
bună este esențială pentru toți organizatorii.
Laboratorul
de
literație
contribuie
la
responsabilizarea factorilor interesați de
progresul în învățare al elevilor.
Asigurați-vă că toți membrii echipei voastre au
o atitudine respectuoasă față de toți copiii și
părinții lor. Pentru succesul activităților
atelierului, este esențial ca atât copiii, cât și
părinții lor să știe că laboratorul este un mediu
prietenos și deschis.

ÎNTÂLNIRILE DE LUCRU
Numărul acestor întâlniri este și funcție de
disponibilitatea de timp a membrilor echipei
(dacă au la dispoziție câteva ore de fiecare
dată sau dacă pot aloca o zi întreagă întâlnirii),
dar și funcție de gradul de avansare în
proiectarea activităților. Pe măsură ce se
finalizează componența echipei și se
cristalizează rolurile, întâlnirile cu toată echipa
probabil că vor fi mai rare (1-2 ori pe serie),
deoarece se vor fi clarificat canalele de
comunicare, subiectele pe marginea cărora se

comunică etc. Detaliile activităților, de
exemplu, vor putea face obiectul comunicării
în interiorul echipei „tehnice” (profesorii de
învățământ primar) sau unu la unu, între
profesor și voluntarul / voluntarii cu care
colaborează.
Unele întâlniri pot avea loc online, altele e bine
să fie față în față (mai ales dacă urmăriți ca
persoanele să colaboreze sau să învețe să
folosească un anumit instrument specific care
e cel mai bine demonstrat pe viu).
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Întâlnirea de pregătire
Aceasta este o întâlnire de orientare, pentru
discuții introductive despre laboratorul de
literație. Profesorii de învățământ primar care
participă la această întâlnire este de dorit să fi
parcurs atent cursurile recomandate. Este
foarte util ca, în lumina celor învățate, să se
prezinte și să se analizeze exemple de cazuri
de elevi care ar putea beneficia de laborator.
De asemenea, este important să se decidă o
strategie clară: care și câți elevi vor fi abordați
prioritar, ce urmărește echipa în mod specific
în prima serie de laborator etc.
Tot la această întâlnire, ar trebui să se decidă
rolurile (de exemplu, este important să se știe

cine va fi coordonatorul: directorul școlii sau o
persoană delegată), precum și canalele și
modul de comunicare între membrii echipei.
Se va inventaria necesarul de resurse (umane
și materiale, de timp și spațiu), se va pregăti
comunicarea despre această activitate (în
colectivul școlii, cu părinții, cu alți factori din
comunitate care pot contribui), demersul de
recrutare a elevilor, recrutarea și pregătirea
voluntarilor.
De la această întâlnire, este bine ca fiecare
participant să plece cu o imagine cât mai clară
a rolului său și cu o asumare a sarcinilor de
realizat, precum și a modului în care se va
comunica în continuare.

ÎNTÂLNIREA DE PREGĂTIRE
Dată și locație: _____________________________________
Participanți / rol: ___________________________________
Agenda întâlnirii
1. Prezentarea participanților (dacă există persoane care nu se cunosc)
2. Prezentarea scopului întâlnirii, a conceptului de laborator de literație, a
demersurilor făcute până în acest moment (ex. parcurgerea cursurilor de către
profesori, testarea demersului de evaluare, testarea vreunei intervenții propuse
în curs, discuții preliminare în cercuri mai restrânse etc.)
3. Analiza situației elevilor din învățământul primar (dacă acest lucru nu s-a făcut
înainte de a se fi discutat oportunitatea unui laborator de literație) și stabilirea
modului de selectare a copiilor (pe baza evaluării, cine evaluează, până când,
resursele necesare)
4. Prezentarea rolurilor necesare și stabilirea persoanelor responsabile /
coordonatoare
5. Realizarea unui plan de acțiune: ce facem, (până) când, cine face?
6. Fixarea următoarei întâlniri de lucru (cel mai târziu la finalul primei săptămâni
de derulare a activităților laboratorului)

Atelier al profesorilor evaluatori
Această activitate este doar pentru acele
cadre didactice care vor realiza evaluarea
nivelului de citire al fiecărui elev care va
participa la laboratorul de literație. Întâlnirea ar
trebui să aibă loc după ce profesorii s-au

familiarizat foarte atent cu instrumentul de
evaluare a nivelului de citire. La acest atelier
se clarifică materialele necesare, procedura și
se demonstrează utilizarea fiecărui instrument
(sau se revăd împreună secvențele relevante
din înregistrările video din curs). Dacă se
decide demonstrarea directă a utilizării
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instrumentelor cu unul sau mai mulți copii, este
important ca acești copii să nu fie timizi, să fie
încrezători în competențele lor de cititor (cei cu
care se demonstrează instrumentul de
evaluare a literației emergente pot fi copii de
grădiniță, grupa mare, iar cei cu care se
exersează inventarul informal de citire pot fi
cititori foarte competenți la nivelul clasei lor).
Atenție: aplicarea instrumentului de evaluare
pare simplu, însă aparențele înșală în acest
caz. Este nevoie ca toate cadrele didactice
care vor realiza evaluări cu copiii să aloce timp
pentru exersare.
După ce fac cunoștință cu instrumentul de
evaluare, cadrele didactice vor realiza
evaluarea detaliată a copiilor despre care s-a
stabilit că vor fi vizați cu prioritate.
Atelier
cu
„asistenți”

învățătorii

și

voluntarii

Această secvență de pregătire este pentru
toate cadrelor didactice care vor derula
activități/ realiza intervenții pe durata
laboratorului, precum și pentru voluntarii care
vor lucra direct cu copiii („asistenții”
învățătorilor, care pot fi studenți viitori
profesori, alți profesori din școală care nu au
realizat evaluări ale copiilor, adulți cititori
competenți din comunitate care pot investi
timp în sprijinirea copiilor).
Pe acum, învățătorii vor fi realizat evaluarea
nivelului de citire al fiecărui elev. Pornind de la
constatări, se finalizează prima formă a
planului de intervenție personalizată: ce
urmărim să obținem (cât mai specific), cum
putem grupa elevii (grupe mari – peste 8 elevi,
grupe mici – max. 8 elevi), cine cu cine
lucrează: adult-adult, adult-elev(i); unde se
desfășoară activitățile, cum se pregătesc
materialele, unde vor fi accesibile etc.
De asemenea, dacă vreuna dintre activitățile
propuse în planul de intervenție personalizată

este insuficient cunoscută învățătorilor,
acestea se discută (și, în mod ideal, se
demonstrează). De exemplu, abordarea
bazată pe experiența limbii (ABEL) necesită o
bună înțelegere, deoarece, ca orice strategie,
trebuie aplicată cu discernământ: cu toate că
este o strategie foarte utilă pentru cititorii
începători, este inutilă pentru cei care deja
citesc la nivel de clasa 1 sau a 2-a. La fel,
Relația întrebare-răspuns (RIR) este o
strategie
foarte
potrivită
pentru
comprehensiunea textelor citite, însă nu va da
roade la acei copii care întâmpină provocări în
ceea ce privește rata citirii (citesc prea lent, au
un bagaj modest de cuvinte recunoscute
instantaneu).
Întâlnirea echipei întregi după
săptămână de laborator de literație

prima

Scopul acestei întâlniri este de monitorizare,
reflecție în grup și ulterior reglaj, dacă e cazul.
Acest tip de întâlnire poate avea loc de mai
multe ori pe durata primei serii a laboratorului
pentru a se putea efectua reglări, dacă este
cazul. Recomandăm participarea tuturor
membrilor echipei (persoanele care au
participat la întâlnirea de pregătire, nu doar a
cadrelor didactice și a voluntarilor).
Monitorizare
Recomandăm să fie monitorizate de către
întreaga echipă cel puțin următoarele:
Participarea elevilor (listă cu elevii prezenți
pe categorii de activități)
Funcționalitatea spațiului utilizat pentru
activități
Existența resurselor necesare pentru
activitățile din laborator, nevoia de noi
resurse
Colaborarea între cadre didactice, între
cadre didactice și voluntari
Feedback-ul elevilor / părinților
Documentarea implementării planurilor de
intervenție / fezabilitatea planurilor de
intervenție pentru prima săptămână
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Dacă unele persoane din echipă nu pot
participa, întâlnirea se poate înregistra audio,
iar această înregistrare se poate transmite
celor absenți spre informare.
Pe baza aspectelor monitorizate, dacă este
necesar, se decid ajustări, reglări de proces și
se stabilește cine va urmări efectul acestor
reglări.
Reflecție
Această reflecție se poate realiza în grupul
mai restrâns al profesorilor și voluntarilor care
au lucrat direct cu elevii.
Ce investiție de timp/ efort am făcut pentru
a pregăti această săptămână? Ce efect a
avut pregătirea? Ce am fi putut face mai
bine?
Ce dificultăți / probleme am întâmpinat?
Cum le-am depășit/ rezolvat? Ce nevoie
de sprijin (mai) avem?
Ce am învățat nou despre elevi? Ce am
învățat nou despre noi înșine? Ce am avea
nevoie să învățăm/ să aflăm cum se face?
Cât de încrezători suntem în procesul
demarat? Ce ne face plăcere? Ce ne-a
oferit satisfacție? - Care sunt temerile
noastre acum? Ce ar trebui să se întâmple
pentru a ne risipi temerile?
Cum
am
colaborat?
Cum
putem
îmbunătăți colaborarea?
Ce am dori ca ceilalți să observe referitor
la activitatea noastră din laborator? Cum
am dori să se comunice despre activitatea
laboratorului?
Întâlnirea echipei întregi după finalizarea
primei serii de laborator de literație
Această întâlnire are scopul de a analiza
rezultatele primei serii de laborator de literație
și de a lua decizii referitor la următoarea serie
sau acțiune de sprijin pentru copiii care în
continuare au nevoie de sprijin personalizat
pentru dezvoltare competențelor de literație.

rezultatele re-testării elevilor care au
frecventat laboratorul
analiza și interpretarea comparativă a
rezultatelor re-testării și a celor de la
evaluarea inițială pentru a stabili progresul
elevilor (ținându-se cont de documentarea
implementării planului de intervenție)
Se vor analiza cel puțin următoarele aspecte:
Participarea elevilor / frecvența (număr de
ore petrecute la laborator)
Progresul elevilor
Resursele folosite (inclusiv numărul de ore
de lucru ale echipei care a realizat
activitățile din laborator)
Calitatea
colaborării
dintre
cadrele
didactice și voluntarii implicați
Feedback-ul
elevilor
/
părinților
/
profesorilor elevilor beneficiari care nu au
fost implicați în laborator (dacă este cazul)
Transferul unor practici dezvoltate / testate
la laborator în sala de clasă și eventuala
nevoie de a pregăti și alte cadre didactice
pentru a utiliza practicile testate
Pe baza analizei de mai sus se va discuta și
decide – la această întâlnire sau la o întâlnire
următoare de stabilire a planului de acțiune:
oportunitatea de a menține (neschimbat
sau reglat) activitățile laboratorului de
literație încă o serie (cu aceiași elevi sau /
și elevi noi, funcție de nevoi și de
capacitatea echipei de lucru)
nevoia de resurse noi pentru susținerea
acțiunilor de sprijin individualizat în
vederea dezvoltării competențelor de
literație
oportunitatea de a testa și alte forme de
sprijin pentru accelerarea dezvoltării
competențelor de literație
condițiile necesare pentru a transfera
unele practici la clasă și modul de
asigurare a unor acțiuni coerente la nivel
de școală, dacă este cazul.

Este necesar ca pentru această întâlnire
profesorii să prezinte:
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ECHIPA DE ORGANIZARE
MEMBRU

ROLURI PRINCIPALE

Director (în numele
Consiliului de Administrație
al școlii)

Susține înființarea și operarea laboratorului de literație
alocând resurse (umane, materiale, spațiu etc.) și
negociind parteneriate; asigură coordonarea resurselor și
parteneriatelor; asigură buna comunicare cu părinții,
comunitatea și partenerii din afara comunității;
monitorizează rezultatele și impactul laboratorului de
literație.

Profesori (preferabil
învățământ primar, dar pot fi
și profesori din preșcolar
sau gimnaziu/ liceu) cu
competențe de evaluarea și
dezvoltare a literației

Participă la organizarea, planificarea, proiectarea
detaliată, derularea și evaluarea rezultatelor obținute în
laboratorul de literație; participă activ și reflexiv la
sesiunile de pregătire /formare; evalueazăcompetențele
de literație ale elevilor; participă activ la decizia de a
include elevii în laboratorul de literație; elaborează,
colaborând cu colegii, planurile de intervenție
personalizată; instruiește voluntarii și își coordonează
activitatea cu cea a voluntarilor; gestionează materialele
didactice; se asigură de pregătirea materialelor didactice
pentru activitățile laboratorului; participă la comunicarea
despre activitățile laboratorului de literație în comunitatea
profesională.

Președintele Comitetului de
Părinți

Sprijină organizarea și derularea laboratorului de literație
mobilizând părinții și contribuind la identificarea
voluntarilor locali, susținerea implicării lor active,
comunicarea cu autoritățile publice locale; contribuie la
promovarea laboratorului de literație.

Reprezentant autoritate
locală – Primărie, Consiliu
Local

Susține organizarea laboratorului de literație contribuind la
identificarea și alocarea de resurse de tipul: spații potrivite
derulării activității (ex: bibliotecă, centru comunitar, alte
spații publice), transport, finanțare pentru materiale
didactice.

Voluntari – părinți, alți
localnici, studenți, elevi de
gimnaziu/ liceu

Participă activ la instruirea voluntarilor; contribuie la buna
implementare a planurilor de intervenție personalizată, la
realizarea / colectarea materialelor necesare, cu
precădere materiale didactice; colaborează cu profesorii și
îi asistă în pregătirea și derularea activităților cu elevii,
derulează activități unu la unu sau cu grup mic de elevi
urmând indicațiile profesorilor; raportează profesorului
despre modul de parcurgere a activităților cu elevii.
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CONTRIBUȚIA
COMUNITĂȚII

Orice persoană responsabilă din comunitate
poate contribui la succesul Laboratorului de
literație cu diverse resurse materiale, iar acele
persoane care știu citi și scrie foarte bine pot
contribui mai ales cu resurse de timp pentru a
sprijini grupuri mici de elevi sau elevi
individual.
Ce pot face voluntarii
Vă invităm să vedeți și descrierea activităților
din laborator marcate cu „voluntar”
participă activ la/ sprijină diverse tipuri de
citire: pot citi cu voce tare cărți frumos
ilustrate pentru grupuri de copii, pot citi în
pereche sau - pur și simplu - pot să asculte
copilul care citește, care își exersează
cuvintele din banca de cuvinte, pot să
ajute copilul (nu neapărat să-l corecteze)
acolo unde se împotmolește la citit, să
cronometreze timpul la citirea repetată a
aceluiași text etc.
facilitează joaca unui grup de copii sau se
joacă și ei diverse jocuri cu litere, silabe,
cuvinte
pregătește/ adună materialele didactice
pregătește/ curăță spațiul unde s-au
derulat activitățile
contribuie la realizarea materialelor
didactice – jocuri, alfabetare, cartonașe cu
diverse
cuvinte
pentru
exersarea
recunoașterii rapide, realizează păpuși/
marionete, pregătește cutii Elkonin,
pregătește suport textil pentru peretele de
cuvinte, sprijină copilul pentru realizarea
băncii de cuvinte etc.

contribuie la documentarea activităților din
laborator prin fotografiere/ înregistrare
video a unor activități
contribuie la atragerea de resurse pentru
laborator (consumabile, rechizite, cărți,
materiale didactice, resurse financiare
etc.)
contribuie la organizarea/ realizarea
transportului copiilor (unde e cazul)
contribuie
la
comunicarea
despre
laboratorul de literație în comunitate
Resurse materiale utile pentru laborator
Cărți ilustrate pentru copii din învățământul
primar
Materiale tipărite, reviste, broșuri potrivite
pentru identificare de litere, decupare de
ilustrații
Jocuri cu litere, jocuri de cuvinte, silabe
Diverse tipuri de consumabile: hârtie
reciclată, carton reciclat, creioane colorate,
vopsea, acuarele, lipici, foarfeci, foi
autocolante, dosare, sfoară, agrafe, cleme
etc.
Ghemuri de lână, ac și ață de cusut,
materiale textile reciclate
Cutii, borcane, ambalaje, tăvițe reciclate
(de ex. pentru banca de cuvinte, pentru
activități de sortare a cuvintelor)
Diverse obiecte care pot fi oferite ca
recompense pentru copii/ voluntari
Materiale pentru dezinfectare, măști antiCOVID etc.
Funcție de programul laboratorului, puteți oferi
copiilor o gustare, apă, fructe.
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