
 
 
 
 

 
 

 

 
 
  

Școala cu scLipici  – Laborator de literație 
 

 
 

Toții copiii învață să citească și să scrie până la finalul clasei a IV-a!  

Dacă acesta este un obiectiv pe care îl urmărește și școala ta, însă 

întâmpinați provocări în atingerea sa, alăturați-vă inițiativei 

noastre și înființați un laborator de literație! 

 
Școli cu scLipici este un proiect multianual în care urmărim dezvoltarea literației timpurii în rândul copiilor din medii vulnerabile, 

pentru ca toți să citească și să scrie până la finalul clasei a IV-a. 

În perioada 2020-2021, sub egida “România Educată” și cu sprijinul financiar al PEPCO România, am susținut peste 170 de 

învățători din 45 de școli din toată țara pentru a lucra personalizat cu copiii care au avut cele mai mari rămâneri în urmă la cit it-

scris și am oferit finanțare, pachete pentru copii, mentorat pentru învățători pentru organizarea a 22 școli de vară. În tota l peste 

1200 de elevi au beneficiat de metode de predare-învățare prin care și-au dezvoltat competențe de bază (citit-scris, socotit, 

abilităţi de relaționare). De asemenea, peste 3700 de învățători, profesori, chiar părinți au parcurs programele de formare pe 

tematicile: „Evaluarea formativă a literației timpurii” și „Dezvoltarea literației timpurii - metoda ABEL”, iar biblioteca de cărți on-

line, organizată pe niveluri de citit, a fost accesată de 37.000 de persoane.  

 

Vino în laboratorul de literație!   

Încurajăm și susținem în continuare înființarea și funcționarea unor laboratoare de literație în școli primare din toată țara, cu 

precădere în școli care deservesc medii vulnerabile, cu numeroși copii care întâmpină dificultăți în dezvoltarea competențelor de 

literație. Invităm echipe din școlile și comunitățile interesate să ne semnaleze intenția lor de a experimenta demersuri noi în 

sprijinul elevilor din clasele primare cu rămâneri în urmă la citit-scris. 

Dezvoltarea literației începe în familie, din primii ani de viață ai copilului. Pentru a progresa lin în dezvoltarea competențelor de 

literație la școală, este de dorit ca cei mici să fi dobândit din familie o înțelegere de bază a valorii și scopului citit-scrisului, să fi 

avut modele de adulți care citesc și scriu, să fi avut experiența interacțiunilor verbale semnificative care facilitează cunoașterea 

lumii din jur, recunoașterea unor tipare etc. Sunt însă mulţi copii în România care nu vor fi dobândit cele de mai sus din familie. 

De aceea, este foarte important ca în primii lor ani petrecuți în sistemul de învățământ, acești copii să primească atenție sporită; 

altminteri, ei au toate şansele să eșueze.  

Un sistem de învățământ bun ar trebui să reducă semnificativ diferenţele dintre copii înregistrate la startul în școală, nicidecum 

să le amplifice. Dacă nu intervenim cât mai din timp în favoarea copiilor cu un start modest, diferenţele dintre ei și cei care 

primesc sprijin și din afara școlii pentru a deprinde citit-scrisul se vor amplifica pe măsură ce copiii trec de la un an școlar la altul, 

de la un ciclu de învățământ la altul.  
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Despre Laboratorul de literație în Școala cu sclipici 2021 

„(…) Demersurile întreprinse în cadrul Laboratorului de literație au ajutat-o pe Ș.P. din clasa a II-a să își îmbunătățească 

considerabil deprinderile de citire. Ea s-a alăturat colectivului clasei doar din septembrie 2020 și a avut dificultăți destul de mari 

la citirea cuvintelor, textelor adecvate vârstei ei. Era obișnuită să citească pe litere orice cuvânt mai dificil, fapt care îi îngreuna 

foarte mult înțelegerea. Acest obicei îi dădea bătăi de cap și la decodificarea enunțurilor de la matematică, precum și la celelalte 

discipline. După evaluarea inițială, am observat mai amănunțit care îi sunt problemele, așa că ne-am concentrat pe remedierea 

acestora. Activitățile au fost gândite, în mare parte, sub formă de joc, fapt care a făcut-o să se implice cu mult entuziasm. 

Deprinderile ei de citire s-au îmbunătățit, iar Ș.P. citește cu mare drag povestioare adecvate vârstei, pe care acum chiar le 

înțelege..” (profesor, Laborator de literație Voiteg, 2021) 

Un laborator de literație oferă diverse activități de dezvoltare accelerată a competențelor de literație timpurie, în principal în 

afara lecțiilor, pentru grupuri mici de elevi din clasele primare care - din diverse motive - au nevoie de sprijin suplimentar 

semnificativ pentru a ajunge să citească și să scrie la nivelul adecvat curriculumului aferent clasei. Această activitate țintește mai 

ales copiii 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 găsesc citit-scrisul o provocare, din diverse 

motive, neputându-și sprijini copiii eficient. Laboratorul de literație își propune să prevină acumularea rămânerilor în urmă la 

dezvoltarea competențelor de literație de bază. De aceea, susținem intervenții cât mai devreme pentru acei copii care nu au 

un debut promițător în clasa pregătitoare. 

 

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 citit-

scris este o urgență.  

Copiii care participă la această activitate sunt evaluați individual cu instrumente diagnostice, prezentate în cursul Evaluarea 

formativă a literației timpurii, ce permit identificarea clară a abilităților care necesită dezvoltare prioritară. În urma interpretării 

rezultatelor evaluărilor, cadrele didactice realizează planuri personalizate de dezvoltare a competențelor de literație pentru 

copii. În vederea implementării acestor planuri, școala mobilizează resurse din comunitate, profesorii din școală colaborează și 

implică voluntari. Activitățile de învățare se realizează sub coordonarea profesorilor, atât cu grupuri mici de elevi, cât și 

individual. Cadrele didactice testează demersurile de învățare propuse în cursul Dezvoltarea literației timpurii – metoda ABEL 

pentru grupuri mici de elevi și în abordări unu-la-unu și, de asemenea, pregătesc și coordonează voluntarii pentru a sprijini 

activitățile de învățare cu copiii (în grupuri mici sau individual).  

Școala care își asumă funcționarea unui laborator de literație mobilizează comunitatea. Echipa școlii recrutează, pregătește și 

colaborează cu voluntari – elevi de liceu, studenți (științele educației, psihologie, asistență socială etc.), dar și cu autoritățile și 

organizațiile locale, cu organizații ale societății civile care activează în beneficiul educației, al copiilor și familiilor din comunitate 

etc. Pentru ca această colaborare cu voluntarii să fie eficientă, este nevoie ca echipa școlii să investească în creșterea capacității 

lor de a sprijini copiii. Voluntarii observă activitățile conduse de învățătoare și învață ei înșiși, contribuie la implementarea 

planului personalizat pentru fiecare copil, citindu-le copiilor, ascultându-i pe copii citind, citind în pereche cu copiii, jucându-se 

cu ei jocuri litere, silabe, cuvinte, ajutând la pregătirea materialelor didactice și a altor resurse necesare. Această abordare 

https://scolicusclipici.noi-orizonturi.ro/cursuri/
https://scolicusclipici.noi-orizonturi.ro/cursuri/
https://scolicusclipici.noi-orizonturi.ro/cursuri/
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urmărește să responsabilizeze părinții și comunitatea pentru progresul școlar al copiilor și să le transmită copiilor naturalețea 

învățării ca activitate umană cotidiană ce are loc prin interacțiunile dintre oameni. 

Ce activități se derulează într-un laborator de literație? 

Activitățile propriu-zise din etapa de funcționare a laboratorului întotdeauna variază în funcție de copiii beneficiari și de nevoile 

lor de dezvoltare a competențelor de literație, după cum se prevede în planul personalizat.  

Tipurile principale de activități sunt: 

a. activități în etapa de pregătire/ lansare a laboratorului de literație, care includ: 

- evaluarea individuală cu scop diagnostic a copiilor cu rămâneri în urmă la citit-scris, folosind instrumentarul 

propus în cursul Evaluarea formativă a literației timpurii 

- elaborarea planurilor personalizate pentru copii  

- mobilizarea comunității – comunicarea despre laboratorul de literație și implicarea factorilor interesați în 

funcționarea sa  

- recrutarea și pregătirea voluntarilor 

- asigurarea materialelor necesare (cărți, consumabile, alfabetar, diverse jocuri cu litere/ silabe/ cuvinte etc.) 

b. activități de literație propriu-zise, care includ (vezi și ghidul Laboratoare de literație – Metode și tehnici): 

- citirea cu voce tare, pentru plăcerea de a asculta povești: citirea unor cărți ilustrate, cu text relativ scurt, într-o 

manieră atractivă și antrenantă pentru copii (în grup sau individual)  

- conversații pe tema cărții citite, explorarea reacției copiilor la poveste, completarea Jurnalului cu sclipici (vezi 

și Curriculum-ul Școlii cu scLipici)  

- aplicarea metodei ABEL (la copiii care încă nu citesc sau citesc doar pe litere) și exersarea repetată a citirii 

textului, a deconstruirii și reconstruirii sale (propoziții, cuvinte, litere) 

- citire repetată pentru creșterea ratei și fluenței citirii 

- diverse jocuri de dezvoltare a conștientizării fonemice și fonologice  

- diverse jocuri cu cuvinte 

- Banca de cuvinte  

Cât de frecvent au loc activități într-un laborator de literație? 

Activitățile au loc săptămânal. Este important să menținem o ritmicitate bună care să fie dictată de nevoile copiilor sprijiniți. 

Activitățile cu grupuri mici pot avea loc o dată pe săptămână și acesta poate fi contextul în care aplicăm, de exemplu, metoda 

ABEL. În urma construirii textului prin ABEL, copiii vor avea nevoie, cel mai probabil, de exersarea frecventă (ideal zilnică, dar 

măcar în fiecare a doua zi) a recitirii textului, identificării cuvintelor, propozițiilor, literelor etc. 

Recomandăm așadar ca – funcție de nevoile copiilor – activitățile individuale să aibă loc mai frecvent și să aibă o durată mai 

scurtă (de exemplu, luni, miercuri și vineri câte 20 minute cu un copil). 

Din perspectiva unui copil, durata participării sale la activitățile laboratorului de literație se stabilește funcție de timpul prevăzut 

pentru implementarea planului personalizat de dezvoltare a literației. Când copilul ajunge la nivelul la care poate progresa în 

ritmul activităților clasei, nu mai este nevoie să vină la laboratorul de literație. 

Ce vă oferim pentru a susține organizarea laboratorului de literație? 

A. Sprijin pentru pregătirea cadrelor didactice și voluntarilor care lucrează cu copiii:  

● acces gratuit la cursuri de formare online / asincron pentru toți cei interesați (profesori din oricare treaptă de 

învățământ, consilieri, părinți, voluntari): a) Evaluarea formativă a literației timpurii și b) Dezvoltarea literației 

timpurii - metoda ABEL;  

https://scolicusclipici.noi-orizonturi.ro/cursuri/
about:blank
https://scolicusclipici.noi-orizonturi.ro/carti/
https://scolicusclipici.noi-orizonturi.ro/scoala-de-vara/
https://scolicusclipici.noi-orizonturi.ro/cursuri/
http://video.elearning.ubbcluj.ro/?page_id=1991
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● webinarii în sprijinul funcționării eficiente a laboratoarelor de literație. 

● mentorat pentru echipele școlilor 

La aceste cursuri, participanții învață cum să aplice instrumente precise de evaluare (diagnostică) și metode de dezvoltare 

accelerată a competențelor de literație. La webinarii oferim clarificări, explicații, exemplificări pentru a vă sprijini învățarea 

și operarea laboratorului de literație. La ședințele de mentorat, oferim sprijin ajustat la nevoile echipei școlii pentru a se 

organiza și a-și planifica intervențiile și resursele cât mai bine. 

B. Materiale resursă: 

● ghid pentru organizarea și funcționarea laboratorului de literație  

● recomandări de cărți însoțite de modele de activități de învățare 

● Pentru școlile din medii defavorizate, care au posibilități limitate de accesare/achiziție a cărților și materialelor 

recomandate, pachet de lucru pentru laboratorul de literație   

 

C. Servicii: 

● Sprijin personalizat pentru echipa școlii din partea unor specialiști în dezvoltarea competențelor de literație 

(interpretarea rezultatelor evaluării copiilor, construirea planurilor personalizate) 

● Consultanță pentru conducerea școlii în vederea operării eficiente a laboratorului de literație 

● Consultanță pentru mobilizarea comunității 

 

D. oportunitate de colaborare extinsă: posibilitatea de a fructifica cele învățate în laboratorul de literație și de a amplifica 
activitățile de sprijin pentru copii prin intermediul unei școli de vară (în urma unui proces de selecție, vom stabili cele 25 
de școli pe care le vom sprijini să deruleze școli de vară; primul criteriu de selecție va fi ca în școli să funcționeze un 
laborator de literație). 

 

Ce aveți de făcut pentru a ne semnala intenția de a lansa un laborator de literație? 

 

1. Până la data limită de trimitere a acestei declarații de intenție, cel puțin două cadre didactice din școală trebuie să se fi 
familiarizat cu cursurile: a) Evaluarea formativă a literației timpurii și b) Dezvoltarea literației timpurii - metoda ABEL, 
ambele accesibile de pe site-ul https://scolicusclipici.noi-orizonturi.ro/cursuri/. Cu alte cuvinte, parcurgerea cursurilor 
este primul pas prin care vă manifestați intenția.  

2. Organizați o întâlnire a conducerii școlii și a profesorilor care au parcurs cursurile. Discutați și analizați situația elevilor 
din învățământul primar în ceea ce privește dezvoltarea competențelor de literație timpurie. Puteți să analizați 
rezultatele obținute de elevi la evaluările naționale de la clasele a II-a și a IV-a. Reflectați asupra demersurilor / 
intervențiilor pe care le-ați încercat până în prezent și cântăriți posibilitatea de a înființa un laborator de literație. 
Gândiți-vă unde ar funcționa, cât de frecvent, pentru care elevi în mod specific, cum veți comunica despre asta cu 
părinții, cu comunitatea, cum veți identifica, pregăti și folosi voluntari, ce materiale v-ar fi necesare etc. Nu în ultimul 
rând, gândiți-vă la impactul așteptat. Dacă aveți nevoie de clarificări suplimentare, solicitați participarea on-line a unui 
reprezentant din partea Fundației Noi Orizonturi scriind la adresa maria_kovacs@noi-orizonturi.ro. 

3. Completați acest formular pentru a semnala intenția voastră de a înființa un laborator de literație și trimiteți-l până în 
25 octombrie 2021. Ne dorim ca demersul să fie asumat de o echipă din comunitatea școlii, nu doar de un profesor sau 
doar de conducerea școlii. Ne așteptăm ca această echipă să se responsabilizeze pentru progresul copiilor din 
învățământul primar, pornind de la focalizarea pe dezvoltarea competențelor lor de bază. Asigurați-vă că răspunsurile 
dumneavoastră reflectă acest aspect.  

 
 
 
 
 

mailto:maria_kovacs@noi-orizonturi.ro
https://forms.gle/eBACJGvFPzv2DRmZA
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Cine suntem noi? 

Fundația Noi Orizonturi are un istoric de 20 ani în educația pentru transformare, oferind programe de dezvoltare personală și de 

construire de abilități de viață care au ajuns la peste 50.000 de copiii și tineri. Am format în programe de lungă durată peste 

1.500 de profesori, preoți, lucrători de tineret, care au înființat și condus peste 300 de Cluburi de Inițiativă Comunitară IMPACT 

în România. Am susținut în ultimii 4 ani mai mult de 60 de școli pentru a deveni Școli Conectate la Comunitate, crescându-și 

astfel capacitatea de a oferi copiilor șanse mai bune de învățare și de îndeplinire a potențialului. Mai multe informații despre 

Fundația Noi Orizonturi sunt disponibile pe www.noi-orizonturi.ro.   

PEPCO  este un lanț european de retail care oferă clienților săi acces ușor și rapid la toate produsele dorite sau necesare, pentru 

a-și îmbrăca familia și pentru a-și îngriji sau decora casele, la prețuri mici. PEPCO operează 2000 de magazine în Bulgaria, Cehia, 

Croația, Estonia, Lituania, Letonia, Italia, Polonia, România, Slovacia, Slovenia, Serbia si Ungaria. Brand-ul a fost lansat în 2004 în 

Polonia și de atunci a captat interesul unui număr tot mai mare de clienți, extinzându-și ulterior operațiunile în Europa Centrală 

și de Est.  

În domeniul responsabilității sociale, PEPCO se concentrează pe sprijinirea copiilor, implicându-se în principal în activități care 

vizează îmbunătățirea calității timpului liber. Există în derulare zeci de programe CSR la locul de muncă în fiecare țară în care 

PEPCO este prezent. În toate aceste țări cooperăm cu organizații neguvernamentale care ajută copiii din familiile sau 

comunitățile defavorizate. Aceste organizații se concentrează pe dezvoltarea personală și emoțională a copiilor, pe consolidarea 

abilităților și competențelor acestora și pe sprijinirea accesului la educație. De asemenea, întreprind activități care vizează 

creșterea interesului lor pentru artă, cultură și sport. 

 

http://www.noi-orizonturi.ro/

