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INTRODUCERE 
Documentul de față a fost elaborat în cadrul proiectului „Magia Lecturii” (3MR), ca parte a 
efortului parteneriatului nostru de a contribui la reducerea decalajului dintre nivelurile de 
literație la copiii din medii socio-economice și culturale diverse. 

Începând din 2000, performanțele foarte scăzute la citire ale copiilor din familii defavorizate 
din punct de vedere cultural au fost evidențiate de o serie de studii internaționale (PIRLS 
2011, 2016, PISA 2000, 2009). Aceste studii au demonstrat că acei copii care provin din 
familii care încurajează practicile de literație (părinții citesc frecvent cu voce tare pentru 
copiii lor) devin cititori mai buni. Legătura dintre abilitățile de înțelegere a unui text și 
expunerea la text tipărit este, de obicei, descrisă în termeni de cauzalitate în spirală: „copiii 
care sunt mai competenți în a înțelege și stăpânesc tehnica citit-scrisului citesc mai mult; din 
cauza unei expuneri mai mari la texte tipărite, iar abilitățile lor de înțelegere și citit-scris se 
dezvoltă mai bine cu fiecare an trecut în școală.” (Mol & Bus, 2011) 

În familiile mai puține favorizate din punct de vedere cultural, părinții tind să citească mai 
puțin, să aibă mai puține cărți și este mai puțin probabil ca ei să considere lectura o 
activitate plăcută. Acest decalaj socio-cultural în practica timpurie a literației afectează 
rezultatele școlare. Grădinițele nu reușesc să surmonteze acest decalaj între copiii din 
familiile mai puțin favorizate din punct de vedere cultural și cele mai avantajate. Dimpotrivă, 
potrivit unor sociologi francezi (Joigneaux, 2009 ; Bautier & Goigoux, 2004), grădinițele tind 
să întărească eșecul școlar, fiind insensibile față de diferențele individuale dintre copii în 
ceea ce privește cantitatea de expunere la texte tipărite și la experiențe timpurii cu limbajul 
scris. Dat fiind că aceste inegalități sociale conduc la inegalități în școală (Bourdieu & 
Passeron, 1970), este important să se ia măsuri cu mult înainte ca un copil să înceapă 
învățământul obligatoriu. 

Contrar unor idei preconcepute, copiii intră în lumea limbajului scris cu mult înainte de clasa 
1, când încep să învețe în mod organizat să citească și să scrie. Cu toate acestea, investițiile 
în programele de lectură pentru copiii de vârstă mică sunt destul de limitate în ansamblu, iar 
în unele țări ale UE, problema nici măcar nu apare pe agenda factorilor de decizie. 

Citirea cu voce tare împreună cu copiii oferă o experiență a limbajului narativ. Acest limbaj 
este foarte diferit de cel funcțional sau injonctiv (de exemplu, „Fă asta!”, „Vino aici!”). 
Citirea cu voce tare împreună cu copiii are un impact emoțional și intelectual (vocabular, 
abilități lingvistice, cultură, familiaritate cu structura textelor narative etc.). Grupul la Nivel 
Înalt al experților în domeniul literației din UE a subliniat importanța activităților jucăușe, 
distractive în care copiii interacționează cu text tipărit, devenind conștienți de funcțiile și 
convențiile specifice ale acestor texte. 

Orice acțiune preventivă în domeniul literației emergente necesită formarea profesioniștilor 
pentru a dezvolta și a implementa o cultură a lecturii de plăcere: Cum să creștem motivația 
și implicarea? Cum să creștem vizibilitatea și disponibilitatea cărților care se pot citi 
împreună cu copiii pentru a îmbunătăți calitatea mediului din grădinițe, centre de zi și creșe 
în favoarea dezvoltării literației? Implicarea familiei este un element cheie al practicilor de 
succes în domeniul literației. 
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Materialul de față conține metodologia livrării programului de formare 3MR, precum și 
propuneri de activități pentru formare, materiale de formare, materiale demonstrative 
pentru abordarea propusă a citirii (înregistrări video), exemple de cărți ilustrate pentru 
copii, adecvate pentru dezvoltarea literației timpurii și mai ales a plăcerii lecturii. 

https://readingmagic.eu/results/
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CURRICULUMUL FORMĂRII  
Cerințe preliminare 
Cerințele minimale necesare pentru a lua parte la acest program de formare sunt:  

● Nivel de citire de cel puțin nivel secundar superior în ceea ce privește fluența citirii 
(caracteristic nivelului de citire în prima limbă al unui tânăr de 15 ani cu competențe 
medii de literație);  

● Abilități (metacognitive) de proiectare și reflecție de bază; 

● Interes pentru și deschidere spre dezvoltarea unor relații pozitive de interacțiune cu 
un copil și cu grupuri de copii în timpul citirii unor cărți ilustrate de calitate foarte 
bună;  

● Aprecierea citirii și a diversității umane. 

Competențele profesionale vizate 

Competențe profesionale generale 
Oferă și promovează eficient experiențe plăcute de citire cu voce tare pentru un singur 
copil sau pentru un grup mic de copii 

Imagine 1: Testarea programului de formare „Magia lecturii” (3MR) în România 
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Competențe profesionale specifice 
C1: Proiectează activități de citire cu voce tare selectând cărți ilustrate de calitate și 
pregătind spațiul unde se va citi 

C2: Citește cu voce tare cărți ilustrate 

● cu un copil, individual (în cadrul unui grup), 

● cu un grup de copii,  

într-o manieră atractivă observând comportamentul copilului/copiilor și demonstrând 
sensibilitate față de reacțiile sale/lor pentru a-și adapta comportamentul profesional în 
mod adecvat 

C3: Se autoevaluează pentru a-și îmbunătăți continuu performanţa; 

C4: Comunică cu părinții despre însemnătatea și importanța literației în familie, în mod 
specific despre practicile de citire cu voce tare și despre mediul familial favorabil 
literației, precum și despre impactul acestora asupra dezvoltării literației la copii. 

Cursanții vizați 

Curriculumul 3MR se adresează mai multor categorii de profesioniști: 

● Profesioniști din învățământul preprimar (care lucrează cu copii de 3-7 ani) 

o Educatori  

o Profesori din clasele pregătitoare  

● Asistenți sociali 

o Mediatori, mentori care lucrează cu părinți și copii din medii vulnerabile 
(programe compensatorii) 

o Personal din domeniul asistenței educaționale care lucrează cu copii cu nevoi 
speciale 

● Profesioniști din centre de zi  

o Profesori, cadre didactice 

o Personal din asistența medicală / surori medicale 

• Alți profesioniști care lucrează cu copii mici în timpul orelor la școală sau în afara 
școlii 

o Asistenți pedagogi  

o Îngrijitori ai copiilor  

o Profesioniști care supraveghează copiii în timpul activităților extracurriculare 

• Alți profesioniști care lucrează în lumea cărților 

o Bibliotecari 

o Librari 
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o Persoane din organizații civice. 

 

Curriculumul 3MR se adresează, de asemenea, și voluntarilor care îndeplinesc cerințele 
preliminare de mai sus.    

Cadrul metodologic de implementare descris în această publicație se adresează furnizorilor 
de formare care lucrează cu categoriile de cursanți de mai sus.  
 

Structura formării 
Pentru a dezvolta curriculumul cursului au fost definite cinci axe sau dimensiuni specifice. 
Axele reprezintă scheletul programului de formare descris în capitolul următor. 

Traiectoria de dezvoltare a acestor dimensiuni (de la stânga la dreapta) sugerează o 
progresie liniară a pregătirii. Cu toate acestea, pentru a permite dezvoltarea „în spirală” a 
competențelor profesionale vizate, este important să includem în construcția cursului 
intervale recurente de practică însoțite de feedback. 

Practica documentării experiențelor în timpul reflecției profesionale ar trebui să sprijine 
dezvoltarea în spirală a competențelor profesionale. 

 

 

 

 

 

CURRICULUM 
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Caracteristici ale curriculumului și metodologiei 
Prezentăm mai jos trăsăturile majore ale curriculumului de formare 3MR și ale metodologiei 
de livrare a cursului: 

● Este abordabil la diferite niveluri de complexitate; încurajăm diferențierea; 

● Indicatorii de rezultat sunt esențiali pentru evaluarea competențelor profesionale 
dezvoltate prin formarea 3MR; 

● O abordare flexibilă este posibilă în ceea ce privește gestionarea timpului, activități 
de învățare și materiale de învățare; 

● Conținutul cursului permite adaptarea la condițiile locale și nevoile individuale ale 
cursanților (în termeni de cerințe legale la nivel național, oportunități și resurse 
locale, nivelul de competență al persoanelor etc.). 

Imagine 2: Testarea programului de formare „Magia lecturii” (3MR) în România 
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DESCRIEREA DETALIATĂ A PROGRAMULUI DE FORMARE  
 

Cursanții  
Cursanții vizați în această 
versiune a metodologiei de 
formare sunt profesioniști 
din domeniul educației 
timpurii (profesori de 
educație preșcolară, 
persoane care lucrează în 
creșe / centre de zi). 

Alocarea timpului 
Durata propusă a 
programului de formare 
este de 30 de ore, care 
include atât componenta 
față în față, cât și exersarea 
competențelor în contexte 
autentice de interacțiune cu 
copii și părinți.                            Imagine 3: Testarea programului de formare 3MR în Estonia 

Modul Formare față-în-
față 

Exersare în 
contexte 
autentice 

Total 

Modulul 1: Profesioniștii și relația 
lor cu citirea 

3 ore -- 3 ore 

Modulul 2: Dezvoltarea copilului și 
citirea 

3 ore -- 3 ore 

Modulul 3: Selectarea unor cărți 
ilustrate de calitate 

5 ore  -- 5 ore 

Modulul 4: Proiectarea, realizarea și 
reflecția asupra activităților de citire 
cu voce tare  

9 ore 3 ore 12 ore 

Modulul 5: Profesioniștii și părinții: 
promovarea cititului cu voce tare 
împreună cu copiii  

4 ore 3 ore 7 ore 

Total 24 ore 6 ore 30 ore 

Figure  SEQ Figure \* 
ARABIC 1 
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Modulele programului de formare: descriere 
 

Modulul 1: Profesioniștii și relația lor cu lectura 
Scop: Dobândirea unei bune înțelegeri a sinelui ca cititor 

Obiectivele specifice:  

● Conștientizează dimensiuni ale sinelui ca cititor și analizează relațiile 
personale cu citirea pentru a construi o relație pozitivă și profesională cu 
activități plăcute de citire cu voce tare cu un copil mic; 

● Se familiarizează cu o varietate de cărți ilustrate pentru copii. 

Indicatori de rezultat/ evaluare: 

Până la încheierea programului de formare, cursantul va:  

● descrie propria relație cu cititul și reflectează asupra acestei relații 

● citi cel puțin 20 de cărți ilustrate de calitate, dintr-o listă de cărți 
recomandate  

Rețineți: Rugați participanții să aducă o carte ilustrată preferată la prima sesiune. Formatorii 
vor aduce, de asemenea, cartea ilustrată preferată. 

Imagine 4: Testarea programului de formare „Magia lecturii” (3MR) în România 
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Scenariul formării: 

Timp Activitate Materiale 

20 min Sesiune introductivă 

Urați bun venit participanților, prezentați-vă.  

Anunțați obiectivul programului de formare, prezentați pe 
scurt curriculumul, structura modulelor, tipurile de activități 
de învățare și așteptările pentru participanți, inclusiv 
evaluarea (descriptorii de performanță). Subliniați faptul că 
programul promovează citirea de plăcere, precum și 
medierea unor întâlniri plăcute între copii și cărți. 

Pentru inspirație, citiți cu voce tare „O, în  ce locuri minunate 
o s-ajungi! de dr. Seuss. După citire, întrebați participanții ce 
mesaj are cartea pentru ei la începutul acestei călătorii 
specifice. Invitați-i să-și împărtășească așteptările legate de 
curs. 

Alternativ, sau în plus, arătați participanților acest video: 
https://vimeo.com/248326840 cerându-le să fie atenți la 
climatul afectiv în care se întâmplă citirea cu bebeluși și copii 
mici. Video-ul poate fi arătat și discutat la diferite momente 
din sesiune, în funcție de grupul de cursanți (de exemplu, 
după ce participanții s-au prezentat, la capătul sesiunii etc.)   

Prezentarea 
curriculumului 
formării și a 
metodologiei 

dr Seuss: O, în  ce 
locuri minunate o 
s-ajungi! 

 

 

 

 

Bon - video  

50 min Construirea dominoului cititorilor  

Prezentați activitatea, în care participanții vor avea ocazia să 
se cunoască drept cititori și să asculte diverse experiențe în 
relație cu cititul.  

Înainte de a invita participanții să se prezinte, cereți-le să se 
pregătească să răspundă la două întrebări: 

● De ce ai ales să aduci această carte? De ce este 
preferata ta? 

● Care este relația ta cu cititul? Care este călătoria ta ca 
cititor? 

Când răspunsurile sunt pregătite, cereți primului cursant să 
plaseze cartea sa pe podea și să răspundă la oricare dintre 
întrebările de mai sus.  

Apoi invitați ceilalți cursanți care pot stabili o legătură cu 
ceea ce a împărtășit primul să își plaseze cartea lângă prima și 
să explice legătura pe care au stabilit-o cu precedentul 

Cărți aduse de 
cursanți 

https://vimeo.com/248326840
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cursant în relație cu răspunsul dat la vreuna dintre întrebările 
adresate.  

Plasați-vă și dumneavoastră cartea atunci când vă puteți  
conecta la experiența / răspunsul vreunui cursant sau dacă 
observați că este nevoie ca activitatea să fie re-centrată.  De 
asemenea, puteți fi primul care își plasează cartea 
demonstrând astfel așteptările de la cursanți. 

Când toate cărțile au fost așezate pe podea, concluzionați 
remarcând diversitatea cărților și a experiențelor / 
identităților cititorilor. 

40 min Subliniați importanța conștientizării identității de cititor 
înainte de a începe să împărtășiți plăcerea cititului împreună 
cu voce tare – cu copii și adulți.  

Prezentați itemii de reflecție. Asigurați-vă că întrebările sunt 
clare pentru fiecare. 

Demonstrați reflecția ca cititor: invitați cursanții să asculte 
înregistrări ale unor persoane care își împărtășesc reflecțiile 
sau – dacă nu există o astfel de înregistrare în limba 
dumneavoastră – împărtășiți dumneavoastră reflecțiile care 
răspund la întrebările din Anexa M1.1. 

Cereți participanților să asculte și să noteze astfel ca întreg 
grupul să poată apoi analiza experiențele de cititor/ 
reflecțiile. 

Video bonus (dacă timpul permite): bunica scoțiană care 
citește The Wonky Donkey – ce deduceți despre experiența 
ei/ călătoria ei ca cititor? 

Anexa M1.1  

 

Înregistrare video 
/ audio a unor 
persoane care își 
împărtășesc 
reflecții despre 
experiențele/ 
călătoria lor ca 
cititor   (video 1) 

 

60 min Identitatea de cititor 

Cereți participanților să răspundă la întrebările din Anexa 
M1.1 în scris (cel puțin câte un paragraf pentru fiecare 
întrebare/ set de întrebări). Dacă se consideră potrivit și 
posibil, înainte de curs, cereți participanților să scrie 
reflecțiile și să le aducă la prima întâlnire. La fel, dacă timpul 
este scurt, cereți participanților să răspundă la unele întrebări 
oral și dați-le temă de casă să completeze M1.1 în scris. În 
orice caz, este important ca participanții să răspundă în scris 
la fiecare întrebare și să se poată întoarce la aceste 

Anexa M1.11 

 

 
1 Acest material poate fi împărțit în două părți astfel încât primul set de răspunsuri să se colecteze în Modulul 
1, iar al doilea la întâlnirea finală (Modulul 5). Ștergeți „La început”/ „La sfârșit” din dreptunghiuri și păstrați 
câte un dreptunghi / spațiu pentru fiecare întrebare. 

https://drive.google.com/open?id=1zW9qPhx1W6lmt2VVUqz9RMQUHH3mHhcU
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răspunsuri la încheierea cursului. 

După ce au notat, cereți cursanților să lucreze în perechi  și să 
discute răspunsurile pe care le-au notat. 

Cereți unor voluntari să împărtășească răspunsurile lor la 
unele întrebări. Dacă au adus cartea preferată, atunci când 
răspund la respectiva întrebare, invitați-i să citească scurte 
fragmente selectate cu voce tare. 

Colectați reflecțiile scrise (faceți fotocopii după ele) pentru a 
putea face referire la ele în viitor, dar și ca dovadă a 
conștientizării identității de cititor. În modulele următoare, 
puteți împărți reflecțiile și cere cursanților să facă referire la 
ele / să mai adauge consemnări (care rezultă din procesele de 
reflecție). În ceea ce privește Anexa M1.1, puteți decide să o 
împărțiți în două părți astfel ca primul set de răspunsuri să se 
colecteze la acest moment în cursul formării, iar al doilea la 
încheierea programului de formare. 

10 min Temă de casă și încheiere 

Formatorul  subliniază faptul că identitatea noastră de cititor 
evoluează în timp și că este important să fim conștienți de 
felul în care evoluează deoarece ne dorim să ne dezvoltăm ca 
cititori cu voce tare - pentru binele nostru și al celorlalți. 

Cereți participanților să înceapă un jurnal de cititor. Împărțiți 
Anexa M1.2 și indicați faptul că vor trebui să noteze fiecare 
carte pentru copii pe care o citesc de aici încolo și până la 
încheierea formării. 

Treceți în revistă modulele următoare și concluzionați cu 
legătura dintre identitatea de cititor și felul în care modulele 
următoare vor contribui la cunoașterea evoluției acestei 
identități.  

Anexa M1.2 

Timp total: 3 ore 

 

 

Resurse:  

Câteva cărți ilustrate, inclusiv preferata formatorului 

Anexa M1.1. Reflecție asupra identității de cititor 

Anexa M1.2. Jurnal de cititor 
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Înregistrări ale unor reflecții de cititor/ experiențe de cititor 

The Wonky Donkey - Scottish laughing Grandma! (from UNILAD) 
https://youtu.be/Yskf94MYM1I (Observați plăcerea pe care bunica o experimentează citind 
o carte foarte amuzantă împreună cu nepotul ei) 

I’d Rather Be Reading by Anne Bogel (Audiobook Excerpt) Break My Heart 
https://vimeo.com/318845023;  

Drew Barrymore: How reading changed my life | authorcuts https://youtu.be/l4xq3rOqhA8; 

How Bill Gates reads books https://youtu.be/eTFy8RnUkoU  

Experiențele mele de cititor  

Bon: https://vimeo.com/248326840 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/Yskf94MYM1I
https://vimeo.com/318845023
https://vimeo.com/318845023
https://youtu.be/l4xq3rOqhA8
https://youtu.be/eTFy8RnUkoU
https://youtu.be/eTFy8RnUkoU
https://drive.google.com/open?id=1zW9qPhx1W6lmt2VVUqz9RMQUHH3mHhcU
https://vimeo.com/248326840
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Anexa M1.1. Reflecție asupra identității de cititor 

 

1. Care sunt cele mai timpurii amintiri care vă vin în minte când auziți cuvântul „carte”/ 
„citire”? Vă rugăm, detaliați. 

La început 
 
 
 

La sfârșit 
 
 
 
 

 

2. Când erați copil, cei mari vă citeau? Dacă da: cine, când/ în ce contexte și ce anume vă citeau? 
Cum vă simțeați atunci? Vă rugăm, explicați detaliat. 

La început 
 
 
 

La sfârșit 
 
 
 
 

 

3. Când erați copil, vă plăcea să citiți? De ce (nu)? Dacă da, explicați și exemplificați câteva 
titluri de cărți pe care le-ați citit. 

La început 
 
 
 

La sfârșit 
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4. Ce părere aveți despre cititul pentru copiii mici (mai ales de către un adult apropiat de 
copil)? 

La început 
 
 
 

La sfârșit 
 
 
 
 

 

5. Ca adult, ce fel de cărți vă place să citiți? Vă rugăm, exemplificați/ detaliați. 

La început 
 
 
 

La sfârșit 
 
 
 
 

 

6. Ca adult, ați citit cu proprii copii/ alți copii? Dacă da, vă rugăm detaliați (cui, când, unde, 
ce fel de cărți, cum au reacționat copiii etc.). 

La început 
 
 
 

La sfârșit 
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7. Din ce ați observat, ce fel de cărți le plac copiilor? 

La început 
 
 
 

La sfârșit 
 
 
 
 

 

8. În opinia dumneavoastră, de ce este important să citim cu voce tare împreună cu copiii? 

La început 
 
 
 

La sfârșit 
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Anexa M1.2. Jurnal de cititor 

 

# Autor Titlu Comentarii 
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Modulul 2: Dezvoltarea copilului și citirea 
Scop: Stabilirea legăturii dintre dezvoltarea limbajului la copil și comportamentul său în 
timpul citirii cu voce tare  

Obiective specifice:  

● Descrie etapele de dezvoltare timpurie a limbajului (0-6/7 ani) 

● Explică rolul întâlnirilor cu cărțile pentru copii și al experienței citirii cu voce tare în 
dezvoltarea timpurie a limbajului  

● Observă comportamente specifice ale copiilor în timpul citirii cu voce tare. 

Indicatori de rezultat/ evaluare: 

Până la încheierea programului de formare, cursantul va  

● ordona corect stadiile de dezvoltare a limbajului la copilul mic, 

● realiza un raport despre comportamente observate la copil în timpul citirii cu voce 
tare, folosind o grilă de observare cunoscută. 

Imagine 5: Testarea programului de formare „Magia lecturii” (3MR) în România 
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Scenariul formării: 

Timp Activitate Materiale 

20 min Introducerea sesiunii 

Prezentarea obiectivelor și rezultatelor așteptate ale învățării 

Discuții introductive:  

Gândiți-vă la un copil pe care îl cunoașteți cu vârstă mai mică 
de 7 ani. Specificați vârsta și descrieți ce vă puteți aminti 
despre copil în ceea ce privește utilizarea limbajului la vârsta 
respectivă. Cereți participanților care aleg să descrie 
aproximativ aceeași grupă de vârstă să discute între ei și să se 
pregătească să prezinte concluziile.  

Contribuțiile 
participanților 

 

35 min Stadiile de dezvoltare ale copilului mic cititor 

Decupați din Anexa M2.1 cele 10 seturi de caracteristici ale 
fiecărui grup de vârstă menționat (păstrați categoria de 
vârstă în formularul din care ați decupat). Cereți 
participanților să lucreze în grupe. Fiecare grupă primește 
cele 10 seturi de caracteristici decupate și etichetarea 
categoriilor de vârstă. Cursanții au sarcina de a potrivi 
seturile de caracteristici sub fiecare categorie de vârstă 
menționată. Apoi împărțiți Anexa M2.1 și cereți 
participanților să verifice dacă au potrivit cartonașele corect. 
Discutați caracteristicile fiecărei etape de dezvoltare a 
limbajului. Cereți participanților să facă referiri la copilul la 
care s-au gândit în activitatea precedentă. 

1 set din Anexa 
M2.1 pentru 
fiecare grupă de 3-
5 cursanți, 
decupată astfel 
încât categoria de 
vârstă și 
caracteristicile 
vârstei să nu fie pe 
același cartonaș; 

1 exemplar din 
Anexa M2.1 per 
participant   

15 min Întrebați participanții ce părere au despre importanța citirii 
cu voce tare în ceea ce privește dezvoltarea timpurie a 
limbajului la copii. 

Lăsați-i timp de 5 minute să se gândească individual, apoi 
cereți-le să lucreze câte doi și să se pregătească să își prezinte 
ideile. Notați ceea ce împărtășesc perechile. 

 

25 min Importanța cărților ilustrate în primii ani de viață 

Împărțiți Anexa M2.2. Cereți  participanților să citească textul 
folosind următorul sistem de notare pentru a-și monitoriza 
înțelegerea textului2:  

√ Folosiți bifa pentru a marca propozițiile/ paragrafele din 

1 exemplar din 
Anexa M2.2 per 
participant 

 

 
2 Interactive Noting System for Effective Reading and Thinking (INSERT) (Vaughn & Estes, 1986)  
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text care confirmă ceea ce știați sau credeați că știți; 

- Folosiți semnul minus pentru a marca propozițiile/ 
paragrafele din text care contrazic ceea ce știați sau credeați 
că știți sau care diferă de cele știute; 

+ Folosiți semnul plus pentru a marca propozițiile/ 
paragrafele din text care conțin informații noi 

? Folosiți semnul întrebării pentru a marca propozițiile/ 
paragrafele din text care sunt neclare sau despre care ați dori 
să aflați mai multe. 

Aceste semne se vor plasa la marginea textului în dreptul 
fiecărui paragraf/ fiecărei propoziții, pe exemplarul din Anexa 
M2.2 al fiecărui participant. 

După ce participanții au terminat de citit, conduceți o discuție 
făcând referire la cele împărtășite și notate pe flipchart în 
activitatea precedentă înainte de a se citi textul. Insistați mai 
ales asupra paragrafelor marcate cu minus și cu semnul 
întrebării. Adresați câteva întrebări de verificare pentru a vă 
asigura că pasajele marcate cu bifă sunt într-adevăr înțelese/ 
știute corect. 

40 min Observarea citirii cu un copil 

Cereți participanților să studieze fișa de observare (Anexa 
M2.3a). Explicați aspectele neclare. Specificați faptul că 
observarea copiilor în timpul unei sesiuni de citire este un act 
profesional prin care se urmărește îmbunătățirea 
competențelor de citire a poveștilor și capacitatea de a ne 
adapta la reacțiile copiilor. Cereți participanților să evalueze 
efectele citirii asupra copiilor.  

Prezentați înregistrarea video în care i se citește unui copil. 
Specificați vârsta copilului.  

Cereți participanților să își amintească trăsăturile acestei 
categorii de vârstă în ceea ce privește dezvoltarea limbajului 
(revedeți Anexa 2.1).  

Cereți-le să urmărească înregistrarea de la început până la 
sfârșit. După aceea, cereți-le să sublinieze, în Anexa M2.1, 
toate caracteristicile observate specifice grupei de vârstă a 
copilului.  

Prezentați din nou înregistrarea video. De această dată, cereți 
participanților să noteze caracteristicile observate la copilul 

1 exemplar al fișei 
de observare 
(Anexa M2.3a) per 
participant 

 

Video cu un copil 
căruia i se citește 
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căruia i se citește în Anexa M2.3a.  

Cereți participanților să împărtășească cele notate în cele 
două anexe (Anexa M2.1 și Anexa M2.3a). 

30 min Observarea citirii cu un grup de copii 

Împărțiți Anexa M2.3b. Introduceți înregistrarea cu un grup 
de copii cărora li se citește. Specificați categoria de vârsta.  

Cereți participanților să își amintească trăsăturile acestor 
categorii de vârstă în ceea ce privește dezvoltarea limbajului 
(revedeți Anexa 2.1).  

Cereți-le să urmărească înregistrarea de la început până la 
sfârșit. După aceea, cereți-le să sublinieze, în același 
exemplar din Anexa M2.1, folosind o altă culoare, toate 
caracteristicile observate specifice grupelor de vârstă ale 
copiilor.  

Prezentați din nou înregistrarea video. De această dată, cereți 
participanților să noteze caracteristicile observate la copiii 
cărora li se citește (Anexa M2.3b).  

Cereți participanților să decidă dacă doresc să scrie un raport 
despre caracteristicile observate la un copil  (Anexa M2.3a) 
sau cele observate la grupul de copii (Anexa M2.3b). Stabiliți 
timpul alocat și comunicați-l participanților. 

După ce au terminat de scris, cereți unor voluntari să citească 
ceea ce au scris în raportul lor.  

1 exemplar din fișa 
de observare 
(Anexa M2.3b) per 
participant 

Video cu un grup 
de copii cărora li se 
citește 

 

15 min Reflecții finale 

Facilitați realizarea de conexiuni între trăsăturile stadiilor de 
dezvoltare ale limbajului și cele observate în înregistrări. 

Concluzii și instrucțiuni pentru următoarea întâlnire: cereți 
participanților să aducă la următoarea întâlnire cel puțin 
două cărți ilustrate pentru copii (0-7 ani), de foarte bună 
calitate.  

 

Timpul total: 3 ore 
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Resurse/ materiale:  

● Anexa M2.1. Stadiile dezvoltării limbajului: vorbește bine ca să citești bine 

● Anexa M2.2. Importanța citirii cărților ilustrate în primii ani de viață 

● Anexele M2.3a, M2.3b: Fișe de observare 

● Două înregistrări video: una cu un copil (individual sau în cadrul unei grupe) și una cu 
un grup de copii (de ex. aceeași carte se citește unui grup de copii cu vârste diferite) 

The Wonky Donkey - Scottish laughing Grandma! (from UNILAD) 
https://youtu.be/Yskf94MYM1I 

 

● SAU 

Wonky Donkey- Nana reads to Kimber https://youtu.be/jr3ZrNh5Z7o  

Individual reading to a 4-month old baby: https://youtu.be/hvi_D86bqNg 

Individual reading to a 7-month old baby: https://youtu.be/Mwqmy1Zczlg 

 

https://youtu.be/Yskf94MYM1I
https://youtu.be/jr3ZrNh5Z7o
https://youtu.be/hvi_D86bqNg
https://youtu.be/Mwqmy1Zczlg
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Anexa M2.1. Stadiile dezvoltării limbajului: vorbește bine ca să citești bine3 

 

La 3 luni La 6 luni La 12 luni La 16-19 luni La 24 luni 

Bebelușul este 
interesat de carte 
și o pipăie, iubește 
sunetul vocii 
adulților apropiați, 
înţelege rutine. 

Recunoaște cartea 
și se uită la ea cu 
adultul, produce la 
rândul său sunete, 
indică obiecte și 
gesticulează. 

Recunoaște 
obiecte dintr-o 
carte, înțelege 
cuvinte și expresii 
simple, înțelege 
rutine. 

 

Dă pagina (câte una 
o dată) și caută 
imagini care îi plac; 
rostește propoziții 
dintr-un cuvânt, 
produce 7 până la 
20 cuvinte. 

Formulează întrebări, 
cere lucruri, este foarte 
curios – încep să i se 
formeze reprezentări 
mentale; rostește cca 
50 cuvinte / cunoaște 
cca. 300 cuvinte; 
rostește 2-3 cuvinte 
legate. 

La 30 luni La 3 ani La 4 ani La 5 ani La 6 ani 

Vorbește singur în 
timp ce citește și 
se joacă; rostește 
3-4 cuvinte legate, 
devine partener 
de comunicare 
deplin; înțelege 
propoziții. 

Ascultă și înțelege 
povești scurte, 
stăpânește 400-900 
cuvinte, spune ce 
face și inventează 
scurte scenarii. 
Participă la 
conversație, cântă 
cântece. 

Ascultă povești mai 
lungi și le poate 
reda, inventează 
povești, inventează 
cuvinte. 
Formulează 
propoziții mai 
lungi, iubește 
conversațiile, pune 
întrebări. 

Iubește poveștile 
despre îngrijorările 
sale, vorbește clar 
despre experiențe 
trăite; înțelege 
regulile jocurilor și 
instrucțiuni mai 
complexe; poate 
defini cuvinte, este 
interesat de sensul 
cuvintelor. 

Iubește poveștile, 
documentarele; 
cunoaște 2500-3000 
cuvinte + acumulează 
cca 1300 cuvinte / an, 
construiește propoziții 
lungi și complexe, își 
organizează mesajul și 
poate argumenta, 
utilizează proceduri 
pentru a înțelege, își 
formează o 
reprezentare a unei 
povești întregi. 

Sursa: https://www.fno.fr/wp-content/uploads/2018/11/FormatA3_BasseDef.pdf 

 

 
3 Acest material este util pentru participanții care în formarea lor inițială nu au învățat despre etapele 
dezvoltării copilului. Scopul materialului nu este să acopere toate aspectele dezvoltării copilului, ci doar 
aspectele esențiale legate de citire și relația cu cărțile. Bineînțeles, vor fi copii care se dezvoltă altfel decât este 
descris în material (a se vedea sursa: material realizat de Federația Națională Franceză a Logopezilor). 
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Anexa M2.2. Importanța citirii cărților ilustrate în primii ani de viață 

 

Expunerea timpurie la cărți și povești joacă un rol important în dezvoltarea copiilor ca viitori 
cititori. În felul lor, bebelușii citesc. Interacțiunile vizuale și verbale ale copiilor cu textele 
tipărite stimulează și modelează cunoștințele lor timpurii despre limbajul scris. 

Citirea cu voce tare împreună este corelată cu abilitățile timpurii de literație ale copiilor, 
care sunt definite ca abilitățile sau cunoștințele pe care copiii le dezvoltă înainte de a 
deprinde convențiile citit-scrisului (Duursma et al., 2008)4. Fiind expuși la contexte în care 
convențiile textului tipărit și ale literației apar în mod proeminent, copiii dobândesc anumite 
condiții prealabile de dezvoltare a competențelor de literație (Duursma, et al., 2008, Justice 
& Kadervarek, 2002)5: 

• înțelegerea legăturii dintre cuvintele tipărite și cele rostite (auzul fonematic); 

• înțelegerea rolului textului tipărit în comunicare; 

• recunoașterea literelor și simbolurilor (cunoașterea alfabetului); 

• îmbogățirea vocabularului. 

Toate aceste abilități sunt importante pentru succesul ulterior în deprinderea cititului și 
influențează implicarea copiilor în activitățile de literație. 

Citirea cărților împreună cu copiii le oferă acestora o experiență a limbajului narativ. Acest 
limbaj este foarte diferit de limbajul funcțional sau injonctiv (de exemplu, „Nu face asta! 
Vino aici!" etc.). 

Citirea este un sprijin esențial pentru dezvoltarea cognitivă, psihologică, socială și culturală a 
copiilor de vârstă mică. De la o vârstă fragedă, ea susține dezvoltarea imaginației, a gândirii, 
a conceptului de timp și cronologie și îmbogățirea limbii. De asemenea, sprijină îmbogățirea 
reprezentărilor despre lume, deoarece cărțile ilustrate sunt realizate de artiști care oferă 
interpretarea lor despre lumea în care trăiesc. 

Citirea cărților ilustrate cu copii mici este una dintre activitățile de sprijin pentru dezvoltarea 
limbajului. Acest sprijin poate fi oferit în situații de zi cu zi, în care copilul este în contact cu 
un adult care oferă timp și spațiu pentru comunicare. În plus, cărțile și poveștile ajută la 
dezvoltarea altor dimensiuni ale limbajului și, în special, al celui narativ. 

Citirea cu voce tare cu copiii produce, de asemenea, un impact emoțional și intelectual (nu 
numai în ceea ce privește vocabularul, ci și capacitatea lingvistică a copiilor, cultura, 
familiaritatea cu structura textelor narative etc.). Grupul de experți la nivel înalt al UE în 

 
4 Duursma, E., Augustyn, M., & Zuckerman, B. (2008). Reading aloud to children: the evidence. Archives of 
disease in childhood, 93(7), 554-557. 
5 Justice, L. M. & Kadervarek, J. (2002). Using shared reading storybook reading to promote emergent literacy. 
Teaching exceptional children, 34, 8-13. 
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domeniul literației (2012)6 a subliniat importanța activităților ludice plăcute în care copiii 
interacționează cu textele tipărite și conștientizează funcțiile și convențiile lor. O atenție 
sporită acordată citirii cu voce tare încurajează copiii să formeze o asociere pozitivă cu 
cărțile și cu citirea de plăcere mai târziu în viață. 

 

 
6 EUROPEAN COMISSION. (2012). EU High level group of experts on literacy 
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Anexa M2.3a. Fișă de observare a comportamentului copilului în timp ce i se citește (unui 

singur copil sau în cadrul unei grupe) 

 

# Activitatea copilului Observații 

1 Cum este așezat/ poziționat copilul? Cât 
de bine poate vedea cartea?   

 

2 Se uită la carte? Se uită altundeva? 
(Unde, la ce?) Ce vă comunică fața 
copilului?  

 

3 Copilul s-a mișcat prin încăpere/ s-a 
îndepărtat de cititor? S-a întors sau nu la 
cititor după o vreme, dacă s-a 
îndepărtat?  

 

4 Ce face copilul cu mâinile? Dă paginile/ 
atinge cartea/ mângâie pagina/ o 
ilustrație?  

 

5 Ce spune/ întreabă copilul? Râde la 
ceva? Produce alte sunete?  

 

6 Dacă vorbește, cui i se adresează? 
(cititorului/ altcuiva/ vorbește singur)
  

 

7 Dacă vorbește, copilul o face înainte, în 
timpul sau după ce s-a citit cartea? 

 

8 Alte observații   
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Anexa M2.3b. Fișă de observare a comportamentului copiilor în timp ce se citește împreună 

cu un grup de copii 

 

# Activitatea copiilor Observații 

1 Cum sunt așezați/ poziționați copiii? Cât de bine pot 
vedea cartea?    

 

2 Se uită la carte? Se uită altundeva? (Unde, la ce?) Ce vă 
comunică fețele lor?  

 

3 Copiii s-au mișcat prin încăpere/ s-au îndepărtat de 
cititor? S-au întors sau nu la cititor după o vreme, dacă s-
au îndepărtat?   

 

4 Ce fac copiii cu mâinile? Ating/ pot atinge cartea/ 
mângâia pagina/ o ilustrație? 

 

5 Ce spun/ întreabă copiii? Râd la ceva? Produc alte 
sunete?  

 

6 Dacă vorbesc, cui se adresează? (unii altora/cititorului/ 
cuiva din afara grupului)  

 

7 Dacă vorbesc, o fac înainte, în timpul sau după ce s-a citit 
cartea? 

 

8 Alte observații   
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Modulul 3: Selectarea unor cărți ilustrate de calitate 
Scop: Pregătirea participanților pentru selectarea unor cărți ilustrate de calitate pentru 
citirea cu voce tare  

Obiective specifice:  

● Analizează o carte cu ilustrații cu referire la un set de indicatori 

● Identifică diferite tipuri de cărți ilustrate 

● Aplică un set de criterii de selecție a unor cărți ilustrate potrivite 

● Pregătește o listă de cărți în scopul organizării diferitelor activități de citire cu voce 
tare 

Indicatori de rezultat/ evaluare: 

Până la încheierea programului de formare, cursantul va 

● exprima o părere despre calitatea unor cărți ilustrate, 

● completa o grilă de evaluare a calității cărților ilustrate, 

● identifica tipuri de povești în cărți ilustrate,  

● grupa cărțile în funcție de tipul de poveste. 

Rețineți: modulul pune accent pe pregătirea participanților pentru a înțelege la ce să fie 
atenți când analizează o carte cu ilustrații pentru copii.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagine 6: Testarea programului de formare „Magia lecturii” (3MR) în România 
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Scenariul formării: 

Timp Activitate Materiale  

30 min Introducere 

Reamintiți-vă, cu implicarea activă a participanților, ideile 
majore reținute din M2. Anunțați tema și obiectivele 
modulului de față, apoi întrebați: 

Ce carte cu ilustrații ți se pare atractivă (ție personal sau unui 
copil pe care îl cunoști) și de ce? Când răspundeți, faceți 
referire la caracteristicile cărților pe care le-ați adus. 

Lăsați participanții să își pregătească răspunsurile individual 
timp de aproximativ 3-4 minute folosind cărțile pe care le-au 
adus și cereți-le să ia notițe, iar apoi să își comunice 
răspunsul unui alt participant (2-3 minute). După aceea, 
cereți unor voluntari să prezinte răspunsurile lor în fața 
întregului grup. 

Notați răspunsurile participanților la întrebarea DE CE pe 
flipchart. Examinați lista împreună înainte de a continua.  

 

60 min Criterii de calitate 

Împărțiți Anexa M3.1a.  Cereți participanților să lucreze în 
perechi. 

La început, cereți-le să examineze criteriile și verificați dacă 
se suprapun peste cele spuse de ei și notate pe flipchart. 
Cereți-le să noteze criteriile care nu au fost discutate și să se 
pregătească să le discute făcând referiri la cărțile aduse. 

Conduceți o discuție cu privire la criteriile noi și folosiți cărțile 
disponibile în sală pentru a exemplifica/ ilustra criteriul. Citiți 
secțiuni / cărți întregi pentru a puncta lucrurile relevante 
pentru fiecare criteriu, în special cele noi. 

Un exemplar din 
Anexa M3.1a per 
participant 

 

150 min Jocul de-a juriul 

Cereți participanților să lucreze în grupuri de câte 4 (nu mai 
mulți, dar pot fi mai puțini dacă este necesar; activitatea ar fi 
dificil de realizat cu grupuri mai mari). Spuneți-le că vor fi 
juriul care va selecta o carte de premiat dintre cele puse în 
fața lor. Vor trebui să selecteze doar o carte (din 5, de 
exemplu, dacă lucrați cu 5 grupuri) pe care guvernul o va 
oferi gratuit fiecărei familii cu copii mici din țară. 

Nu introduceți în competiție cărți pe care le-ați folosit deja 

Cărți ilustrate de 
calitate, noi 
(nediscutate), în 
număr egal cu 
numărul de grupe 
(de ex. 5 cărți dacă 
ați grupat 
participanții în 5 
grupe); 

Exemplare din 
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pentru a ilustra diferitele criterii. Găsiți cărți pe care nu le-ați 
citit/ discutat împreună până la acest moment.  

Cereți participanților să aplice criteriile din Anexa M3.1a sau 
o versiune adaptată/ simplificată pentru a juriza fiecare carte. 
Setul de criterii este un instrument complex și foarte nuanțat 
folosit de experți în domeniul cărților pentru copii. Deși este 
util să conștientizăm numeroasele aspecte urmărite de cei 
care lucrează în domeniul realizării cărților pentru copii, nu e 
nevoie să insistăm ca participanții să înțeleagă fiecare aspect, 
ci mai degrabă îndrumați-le atenția către cele trei categorii 
mari de criterii. Dacă este posibil, invitați un profesionist din 
domeniul realizării cărților pentru copii (redactor, autor, 
ilustrator) și cereți-i să explice criteriile pe care le folosesc în 
a decide calitatea cărților ilustrate pentru copii.    

Dați cărțile de la un grup la altul astfel încât fiecare grup să 
poată discuta și evalua fiecare carte din competiție.  

Cereți grupelor să citească cu voce tare cartea pentru a 
judeca ritmul și calitatea limbajului.  

Explicați că fiecare fișă de scor trebuie să fie completată cu 
comentarii pentru ca părerea „juriului” să conteze. Simpla 
acordare de punctaj pentru fiecare carte nu este suficient de 
relevantă.  

Alocați fiecărei grupe cam 20 de minute pe carte.  Când grupa 
a completat fiecare fișă de punctaj, inclusiv cu comentarii, 
introduceți punctajele acordate de fiecare grupă în fișa 
generală de punctaj (Anexa M3.1b). Faceți acest lucru doar 
după ce ați ascultat comentariile grupei.  

Calculați punctajul total pentru fiecare carte și decideți care 
este cartea câștigătoare. 

Analizați pe scurt modul de aplicare a criteriilor de evaluare a 
calității/ comentariile oferite de participanți.   

Anexa M3.1a pentru 
fiecare grup, în 
număr egal cu 
numărul de cărți 
care intră în 
„competiție” 

Anexa M3.1b 

15 min Gruparea cărților cu ilustrații 

Prezentați informațiile din Anexa M3.2. Arătați diferite 
categorii de cărți care se folosesc pentru scopuri și grupuri de 
vârstă diferite. (Reamintiți-le participanților caracteristicile 
diferitelor categorii de vârstă discutate în Modulul 2.)  

Descrieți, explicați și exemplificați că, în ansamblu, sunt două 
categorii de cărți cu ilustrații: cărți care ilustrează obiecte din 
jurul nostru, din viața cotidiană și cărți de povești/ficțiune.  

Anexa M3.2 

Cărți disponibile în 
sală 

Imagini/ ppt cu 
diferite categorii de 
cărți (de ex. cărți din 
diferite materiale / 
textile etc. pentru 
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Cărțile care descriu rutine zilnice pot conține enunțuri simple 
sau pot conține povești. Subliniați că participanții vor avea 
ocazia să citească despre asta, precum și despre alte aspecte 
în Anexa M3.2.   

bebeluși) care s-ar 
putea să nu fie 
disponibile în sală 

40 min Adunați la un loc toate cărțile disponibile în sala de formare și 
cereți participanților să contribuie la împărțirea lor în cele 
două categorii majore de mai sus: cărți care prezintă scene 
din viața de zi cu zi și cărți cu povești (ficțiune). Apoi cereți-le 
să grupeze cărțile despre scene din viața cotidiană în cărți cu 
enunțuri simple / cuvinte/ etichete și în cărți cu povești 
simple despre rutine cotidiene. 

Dacă vă permite timpul, cereți voluntarilor să citească cu 
voce tare câte un titlu de  carte din fiecare categorie.  

Toate cărțile 
disponibile în sală 

 

5 min Concluzii ale Modulului 3 și trecerea în revistă pe scurt a 
Modulului 4 

Amintiți-le participanților să completeze în jurnalul de cititor 
(Anexa M1.2). Ca pregătire pentru următorul modul, 
recomandați-le să completeze în jurnal cel puțin 10 cărți 
ilustrate de calitate superioară care sunt potrivite pentru a fi 
citite cu voce tare și să comenteze / explice de ce au ales 
fiecare carte. Cereți-le să aducă cel puțin 2 cărți dintre cele 
citite la sesiunea următoare.  

Anexa M3.3 

 

Timpul total: 5 ore 

 

Resurse/ materiale:  

Notă: Înainte de această sesiune, cereți participanților să aducă cel puțin două cărți ilustrate 
despre care ar spune că sunt atractive pentru copii cu vârsta de până la 7 ani. 

● Anexa M3.1a. Criterii de evaluare a calității cărților cu ilustrații  

● Anexa M3.1b. Fișă generală de punctaj 

● Anexa M3.2. Selectarea cărților ilustrate de calitate foarte bună  

● Anexa M3.3: Lista cărților ilustrate recomandate, de foarte bună calitate, pentru 
copii până la 7 ani 

● Numeroase cărți ilustrate de foarte bună calitate (cel puțin 20 de cărți diferite) 
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Anexa M3.1a. Criterii de evaluare a calității cărților cu ilustrații 

(Sursa: The New Zealand Book Awards for Children and Young Adults, Judging Criteria 2016, 
2017) 

Titlul cărții: 

# Criteriu Scor: min 1, 
max 5 

Comentarii 

I. Textul și ilustrațiile se completează reciproc 

1 Există coerență între calitatea textului 
și calitatea ilustrațiilor 

  

2 Designul cărții îmbină armonios textul 
și ilustrațiile 

  

3 Există coerență între stilul artistic, 
media și elementele artistice (culoare, 
linii, forme, textură) și textul scris sau 
ideea transmisă.  

  

4 Exisă o coerență între așezarea în 
pagină și elementele de design, pe de o 
parte, și mesajul textului / ideea 
transmisă, pe de altă parte. 

  

5 Există un echilibru între cantitatea de 
ilustrații și textul scris.  

  

6 Ilustrațiile se combină potrivit cu textul 
scris/ ideea transmisă în succesiunea 
paginilor cărții, ca progresie de la 
începutul spre sfârșitul cărții.   

  

II. Ilustrațiile 

1 Ilustrațiile denotă măiestrie artistică.   

2 Caracterul ilustrațiilor este dezvoltat și 
menținut cu succes. 

  

3 Ilustrațiile sunt credibile și 
consecvente.   

  

4 Stilul ilustrațiilor este adecvat pentru 
cititorii vizați. 
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5 Ilustrațiile susțin și completează textul 
sau îl domină/ contravin textului scris. 

  

6 Ilustrațiile reflectă textul cu precizie și 
includ detalii unde e necesar.  

  

7 Ilustrațiile augmentează textul, dându-i 
viață.  

  

III. Limbaj 

1 Limbajul denotă imaginație/ este 
adecvat.   

  

2 Limbajul „curge” bine. Ritmul este 
folosit în mod eficient.  

  

3 Textul oferă o experiență „audio-
vizuală” de succes (ruperea pe linii a 
textului sprijină comprehensiunea). 

 

  

Punctaj total (din max. 80; scor minim = 16):  

Comentariile generale ale juriului (se pot face referiri și la criteriile generale de mai jos): 

Criterii generale 

- Atractivitate: Cartea are magie, farmec, impact (este atractivă pentru cititorii vizați)? 

- Utilizarea limbajului (și ilustrațiilor acolo unde este cazul): Are prospețime, imaginație, stil? 

Limbajul este adecvat (dar ilustrațiile)? 

- Integritate: autorul scrie o carte pentru copii (adică o carte care demonstrează o perspectivă 

asupra lumii copilului)? Este adecvat din punct de vedere cultural? Evită condescendența și 

stereotipurile? 

- Intriga / povestea: Există o poveste de impact, o temă sau un concept care să unească 

lucrarea? 

- Personaj: personajul este bine conturat și menținut cu succes? 

- Design / Producție: Cartea ca întreg exercită o atracție puternică de „răsfoiește-mă”? Are un 

aspect profesional? Care este calitatea generală a designului, producției și tipăririi cărții în raport 

cu prețul? 

- Ce calități durabile are?  
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Anexa M3.1b. Fișa generală de punctaj 

 

Carte Scor total 
(suma 
punctajelor 
grupelor) 

Punctajele grupelor 

Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 Grupa 4 Grupa 5 

Titlul 1       

Titlul 2       

Titlul 3       

Titlul 4       

Titlul 5       
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Anexa M3.2. Selectarea cărților ilustrate de calitate foarte bună 

 

Selecția de cărți pentru copiii mici depinde în parte de adulți și de reprezentarea lor despre 
ce este o carte bună pentru copii. Acest lucru va depinde mult de legăturile pe care adulții 
le-au stabilit cu cărțile mai ales în timpul copilăriei lor. Prin urmare, pentru a evita oferirea 
unei liste de cărți finite în timpul formării, este important să alocăm timp adulților să 
descopere sau să redescopere și să cunoască diverse cărți ilustrate pentru a putea oferi o 
gamă diversă copiilor. 

În plus, este nevoie să ne gândim la caracteristicile sau utilizările diferite ale cărților pentru a 
oferi copiilor o varietate de experiențe. Iată câteva dintre aceste caracteristici, alături de 
valoarea adăugată relevantă7:  

• Cărți care pot fi atinse, simțite (cărți realizate din textile, din plastic). Cartea susține 
emoțiile părinților împărtășite cu copilul. 

• Cărțile trebuie să fie manipulate, observate, recunoscute. Bebelușii învață să 
întoarcă paginile ascultând vocea adulților, care spun în mod repetat ceea ce copiii 
vor ajunge să recunoască. 

• Cărți care au imagini mari cu obiecte sau scene simple. Cărți din diferite materiale, cu 
caracteristici diferite: carton moale, rigid, fermoare etc. Degetul copilului imită 
degetul adultului și începe să indice imaginile. Acest lucru stabilește o rutină. Cartea 
devine un obiect al plăcerii împărtășite care permite un moment de interacțiune. 
Copilul experimentează dimensiunile diferite ale timpului. El poate reveni la 
imaginea din carte (spre deosebire de televiziune sau realitate). 

• Cărți pe care le ascultă și din care învață cuvinte noi. Copilul solicită vocabular, arată 
și întreabă repetat: „Și ce este asta?"; cărțile ilustrate aduc și conduc la un lexic mai 
precis în comparație cu ceea ce copilul a experimentat deja. Copilul cere elemente 
noi de vocabular; acest vocabular „activ" este legat de realitate. 

• Cărți care ne reamintesc povești și din care se învață expresii noi (cărți de acțiune și 
povestiri simple). Interacțiunile în jurul cărții afectează dezvoltarea limbajului. Adulții 
oferă modele de întrebări și răspunsuri. Temele pot reflecta interesul copilului, astfel 
încât acesta să se poată proiecta în poveste. 

• Cărți care însoțesc învățarea cititului și susțin îmbogățirea vocabularului. Ajută la 
denumirea din ce în ce mai precisă a lucrurilor, la stabilirea legăturilor, la exprimarea 
sentimentelor, ideilor și cunoștințelor. 

 
7 https://www.fno.fr/wp-content/uploads/2018/11/FormatA3_BasseDef.pdf 
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La selectarea cărților pentru citirea cu voce tare, o condiție esențială, dar nu suficientă, este 

aceea de a împărtăși cărți pe care profesioniștii le-au citit deja, cărți în care au găsit interes 

și plăcere și pe care doresc să le împărtășească citindu-le cu voce tare. 

În plus, pe lângă cărțile selectate din dorința de a le împărtăși, va fi necesar să ținem cont de 

faptul că nu toate cărțile sunt egale și să ne asigurăm că oferim copiilor cele mai bune 

producții literare. Adulții ar trebui să ofere fiecărui copil cărți diverse, neașteptate și 

surprinzătoare. 

Literatura pentru copii este un gen unic, aparte: ea transmite o poveste prin cuvinte, dar și 

prin ilustrații. Oferă o combinație a acestor două tipuri de povești care se completează sau 

nu. Legătura dintre povestea redată prin imagini și cea spusă de cuvinte poate fi 

generatoare de umor sau de surpriză.  

 

Prin urmare, pentru a selecta cărți de calitate, cele trei componente principale de analizat 

sunt textul, ilustrațiile și mediul; efectul combinat generează semnificația și asigură calitatea 

estetică a cărților. 

După Van Der Linden (2013)8, există trei tipuri principale de cărți ilustrate. Unele cărți cu 

ilustrații pot combina aceste trei tipuri de bază.  

• Poveste ilustrată: în acest tip de carte, textul primează. Ilustrația este 

subordonată textului. Textul este adesea preexistent comparativ cu ilustrația. 

În așezarea în pagină, textele și imaginile sunt adesea separate. 

• Cărți ilustrate cu poveste: acest tip de carte oferă o poveste în care textul și 

ilustrațiile se combină pentru a contura povestea. Pe fiecare pagină se 

combină textul cu ilustrația. Cititul trece succesiv prin text și imagine, iar 

semnificațiile depind adesea de interacțiunea dintre text și ilustrație. 

• Cărți cu ilustrații: În acest caz, prioritatea este acordată percepției vizuale. 

Semnificația acestei povestiri este în esență construită de ilustrații. Textul 

este secundar și ar putea contribui la producerea sensului. Textul și imaginile 

sunt stratificate, proiectate, create în același timp. 

 

Iată câteva aspecte după care vă puteți ghida pentru a asigura o diversitate de cărți atunci 

când alegeți cărțile pentru citirea cu voce tare: 

• Așezarea în pagină a unei pagini duble 

o Textul și ilustrațiile sunt pe pagini separate? 

o Textul și ilustrațiile se întrepătrund într-un mod organizat? 

o Ce loc ocupă ilustrația în pagină? 

o Textul și ilustrațiile sunt organizate ca benzi desenate? 

 

• Succesiunea paginilor 

 
8 Van der Linden, S., & Douzou, O. (2013). Album [s]. Éditions De Facto/Actes Sud Junior. 
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o Fiecare pagină dublă este continuarea paginilor precedente? 

(progresie liniară) 

o Fiecare ilustrație prezintă o transformare în comparație cu ilustrațiile 

precedente? 

• Ilustrații 

o Ce tehnici de ilustrare sunt folosite: tipărire, desen, pictură, colaj etc.? 

o Ce stil au ilustrațiile: realist sau abstract? 

• Textul 

o Conține rime, repetiții? 

o Conține expresii? 

o Este scurt sau lung? Câte cuvinte are? 

o Conține dialog?  

o Există un narator? 

o Ce ritm are povestea? Rapid, lent, variabil? 

o Există o progresie în descoperirea narațiunii? 

o Există o succesiune între propoziții sau ele sunt doar o listă de 

enunțuri? 

• Interacțiunea dintre text și ilustrații 

o Care este proporția ilustrațiilor comparativ cu textul? 

o Textul și ilustrațiile exprimă același lucru? (redundanță) 

o Textul și ilustrațiile se completează reciproc pentru a produce 

semnificație? (Complementaritate) 

o Textul și ilustrațiile prezintă diferite „discursuri" care generează 

contradicții? Sau există o narațiune paralelă? (Disjuncție) 

o Textul și ilustrațiile oferă referințe implicite, neprevăzute? 

 

Tipuri de narațiune: povești de viață cotidiană și ficțiune  

În ceea ce privește cărțile despre viața de zi cu zi a copiilor (învață să meargă la baie, 
mănâncă legume), Rateau (2001)9 susține că nu îi ajută foarte mult pe copiii mici. Mai mult, 
aceste cărți indirect injonctive, care ar putea fi considerate documentare, sunt contrare ideii 
de a citi pentru a încuraja imaginația. Se pare că prin aceste cărți e vizat copilul ideal. Acest 
tip de cărți ar putea să-i liniștească pe adulți, dar să distorsioneze obiectivele urmărite la 
citirea cărților de plăcere. Este important să oferim copiilor literatură și artă în general, care 
ne ajută să ne cultivăm oportunitățile de a rămâne deschiși culturii, de a ne dezvolta 
imaginația fără a căuta răspunsuri sistematice la problemele vieții cotidiene. Rolul 
profesioniștilor este de a deschide paleta de genuri prin căutarea unor creații inventive care 
promovează descoperirea, mirarea, imaginația și visele. 

 
9 Rateau, D. (2001). Les tout-petits peuvent-ils lire avant d'avoir appris à lire ? Spirale, 4, 15-20. Doi:  

10.3917/spi.020.0015  
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Pentru Vanesse & Terwagne (2008)10, aceste povești de zi cu zi ajută copiii să structureze 

timpul și spațiul integrând textul despre rutine. Aceasta nu este o poveste, în sensul că nu 

include o situație de pornire după care evenimentele s-ar putea înlănțui în mod obișnuit: nu 

există nici o complicație care să rupă rutina. 

Cu toate acestea,  poveștile de tip documentar (o secvență de rutine a evenimentelor dintr-

o situație cotidiană, cum ar fi culcarea, scularea, mersul la restaurant, la cumpărături etc.) 

sunt importante pentru copiii mici. Stocate în memoria noastră, aceste texte ne ajută să 

anticipăm evenimentele și să înțelegem intențiile oamenilor din jurul nostru. Ele constituie, 

de asemenea, baza unor povești reale. „Fără înțelegerea rutinei, nu poate apărea nicio 

complicație care să o rupă!" (Terwagne & Vanesse, 2008, p.9). 

 

 

Tipuri de narațiune /poveste 

Povestire despre 

viața cotidiană  

Text  Rutine simple, text de ordin practic  

Povestire 

simplă  

Povestea include complicații care se rezolvă 

imediat  

Ficțiune / poveste Ficțiune Narațiune cu complicații realiste și amânarea 

rezolvării 

(Terwagne & Vanesse, 2008) 

 

 

 

  

 
10 Terwagne, S., & Vanesse, M. (2008). Le récit à l'école maternelle: lire, jouer, raconter des histoires. De Boeck 

Université. 
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Anexa M3.3: Lista cărților ilustrate recomandate, de foarte bună calitate, pentru copii până la 

7 ani11 

 

# Autor & ilustrator Titlu 

1 Bill Martin, Jr. , Eric Carle Ursule brun, ursule brun, tu ce vezi? 

2 Eric Carle Omida mâncăcioasă 

3 Eric Carle Păianjenul cel harnic 

4 Eric Carle Tati, te rog, adu-mi luna de pe cer 

5 Mo Willems Nu lăsa porumbelul la volan! 

6 Mo Willems Prietenul meu e trist 

7 Mo Willems Ai o pasăre pe cap!  

8 Mo Willems Suntem într-o carte! 

9 Julia Donaldson, Axel Scheffler Loc la voi pe măturoi 

10 Julia Donaldson, Axel Scheffler Cel mai fain uriaș din oraș 

11 Julia Donaldson, Axel Scheffler O casă mai mică decât o cutie 

12 James Dean, Eric Litwin Pete Motanul: Ador tenișii albi 

13 Ludwig Bemelmans Madlen 

14 Dr Seuss Cotoi cu pălărioi 

15 Dr Seuss Cum a furat Grinch Crăciunul 

16 Chris Haughton Shh! Avem un plan 

17 Martin Waddell, Patrick Benson Puii de bufniță 

18 John Burningham Plimbarea domnului Pleașcă 

19 Remy Charlip Din fericire 

20 Margaret Wise Brown, Clement 
Hurd 

Noapte bună, Lună! 

 
11 Lista cărților poate fi completată cu noi apariții.  
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21 Anna Kemp, Sarah Ogilvie Cea mai rea prințesă 

22 Ian Falconer Olivia 

23 Richard Scarry Roată, roată prin lumea toată 

24 Richard Scarry Cartea cu te rog și mulțumesc 

25 Alex Moldovan, Irina Georgescu Băiețelul care se putea mușca de nas 

26 Brendan Wenzel Cu toții au văzut o pisică 

27 David McKee Elmer 

28 David McKee Elmer pe picioroange 

29 David McKee Ziua de naștere a lui Elmer 

30 David McKee Elmer în zăpadă 
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Modulul 4: Proiectarea, realizarea și reflecția asupra activităților de citire cu 

voce tare 
Scop: Pregătirea cursanților pentru a proiecta, realiza și reflecta asupra activităților de citire 
cu voce tare împreună cu copiii 

Obiective specifice:  

● Proiectează activități de citire cu voce tare ținând cont de mediu (spațiu, 
timp, tip de public, cărți disponibile, comunicare) și ajustează planul luând 
decizii fundamentate profesional 

● Citește cu voce tare (acordând atenție intonației, expresiei feței, ritmului, etc. 
funcție de poveste) pentru un copil, respectiv pentru un grup de copii 

● Creează spațiu adecvat pentru interacțiuni diverse 

● Răspunde constructiv la cărțile alese de către copii și la activitățile ulterioare 
sesiunii de citit cu voce tare (reacție a cititorului)  

● Se autoevaluează după citirea cu voce tare  

● Stabilește modalități de îmbunătățire a lecturii cu voce tare și a atitudinilor 
față de copii 

● Documentează practica proprie și evoluția în proiectarea și practicarea citirii 
cu voce tare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagine 7: Testarea programului de formare 3MR în Belgia 
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Indicatori de rezultat/ evaluare: 

Până la încheierea programului de formare, cursantul va 

● proiecta activități întregi de citire cu voce tare cu un copil și cu un grup de 
copii  

● citi cu voce tare, cu încredere, împreună cu un copil (dintr-o grupă de copii) și 
cu un grup de copii 

● autoevalua propria citire cu voce tare folosind formularul specific  

● stabili obiective de îmbunătățire a proiectării și practicii cititului cu voce tare 
pe baza reflecției și autoevaluării 

Scenariul formării: 

Timp Activitate Materiale 

Formarea față-în-față 1: Proiectare 

30 min Prezentarea obiectivelor și a rezultatelor așteptate ale 
învățării 

Cereți participanților să se gândească la un copil cu vârsta de 
până la 7 ani pentru care se gândesc să „medieze” o 
experiență plăcută de întâlnire cu o carte. La ce vor trebui să 
se gândească înainte de a face acest lucru? Notați 
răspunsurile participanților. Apoi cereți-le  participanților să 
se gândească la un grup de copii sub 7 ani împreună cu care 
ar dori să citească cu voce tare. În plus față de cele 
menționate mai sus, la ce ar trebui să se gândească pentru a 
se pregăti pentru această sesiune de citire cu voce tare? 
Adăugați ideile oferite la lista începută mai sus, folosind o 
altă culoare.  

Împărțiți participanților Anexa M4.1, cereți-le să-l citească și 
să compare cele notate mai sus cu ideile din materialul 
parcurs.  

Conduceți o discuție în care abordați pe rând fiecare item, 
explicând/ exemplificând situațiile unde e necesar și 
formulând concluzii clare.   

Contribuția 
participanților 

Anexa M4.1 

 

50 min Exersarea citirii cu voce tare 

Realizați o prezentare interactivă a informațiilor din Anexa 
M4.3. Împărțiți acest material participanților după ce ați 
terminat prezentarea. 

Anexa M4.3 
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Pregătiți o selecție de cca  10-15 pasaje din diferite cărți 
ilustrate unde intonația, expresivitatea, mimica și gestica 
sunt foarte importante pentru a da viață poveștii. Modelați 
citirea a 2-3 pasaje (diferite, cu și fără dialog, cu și fără rimă). 
Cereți participanților să exerseze expresivitatea și citirea 
animată a acestor secțiuni. 

Cereți ca 3-4 voluntari să citească în fața grupei și invitați 
ceilalți cursanți să le ofere feedback cu referire la itemii din 
Anexa M4.3, punctul a.  

50 min Citire cu voce tare cu un copil dintr-un grup 

Realizați o prezentare a informațiilor din Anexa M4.4 
Împărțiți apoi materialul participanților și încurajați-i să vă 
adreseze întrebări de clarificare.  

Arătați înregistrarea video a unui copil căruia i se citește (în 
cadrul unui grup) și rugați participanții să observe cititorul 
(cititorii). Prezentați înregistrarea de cel puțin două ori. Dacă 
aveți două astfel de înregistrări video (mai ales dacă sunt 
scurte), arătați-le pe rând și oferiți feedback cititorilor în 
lumina conținutului prezentat în Anexele M4.3 și M4.4. 

Dacă este posibil, selectați un video care arată o sesiune de 
citire cu voce tare într-un context „gălăgios”. 

Anexa M4.4  

Cel puțin o 
înregistrare video a 
unui copil căruia i se 
citește (în cadrul 
unui grup)  

50 min Citire cu voce tare cu un grup mic de copii 

Realizați o prezentare a informațiilor din Anexa M4.5 
Împărțiți apoi materialul participanților și încurajați-i să vă 
adreseze întrebări de clarificare. 

Arătați înregistrarea video a unui grup de copii cărora li se 
citește și rugați participanții să observe cititorul (cititorii). 
Prezentați înregistrarea de cel puțin două ori. Dacă aveți 
două astfel de înregistrări video (mai ales dacă sunt scurte), 
arătați-le pe rând și oferiți feedback cititorilor în lumina 
conținutului prezentat în Anexele M4.3 și M4.5. 

Anexa M4.5  

Cel puțin o 
înregistrare video a 
unei sesiuni 
complete de citit cu 
un grup de copii 

110 min Împărțiți și prezentați Anexele M4.2a și M4.2b. 

Rugați participanții să lucreze în perechi în funcție de 
proximitatea geografică a reședinței (astfel încât să se poată 
întâlni ușor în perioada dintre sesiunile de formare, dacă este 
nevoie) sau dacă lucrează cu aceeași categorie de vârstă a 
copiilor. Cereți-le să proiecteze o activitate de citire cu voce 
tare pentru un grup real de copii folosind Anexa M4.2b și 
revăzând/ ținând cont de Anexa M4.1.  

Cel puțin 20 de cărți 
ilustrate de înaltă 
calitate potrivite 
pentru diferite 
vârste până la 7 ani 
(de preferință 
diferite de cele 
utilizate în modulul 
3; pot fi cărți aduse 
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Cereți-le să precizeze vârsta copiilor pentru care se pregătesc 
și, dacă este necesar, ajutați-i să aleagă cartea 
corespunzătoare. Fiecare pereche ar trebui să aleagă o carte. 
În proiectare, cereți-le să acorde o atenție specială 
interacțiunilor cu copiii/ copil înainte de, din timpul și după 
citire. 

Când au terminat de proiectat activitatea, solicitați-le să 
citească cartea unul altuia sau unui copil imaginar. 

Apoi, cereți fiecărei perechi să se alăture unei alte pereche și 
să împărtășească pe rând proiectele lor, precum și să solicite 
feedback. Rugați-i să decidă ce proiect și carte doresc să 
prezinte în grupul mare. 

Cereți câte unei persoane din fiecare grup de 4 să citească 
cartea cu grupul de participanți în funcție de ceea ce au 
proiectat. Solicitați participanților să ofere feedback nu 
numai cu privire la proiectul de activitate și întrebările de 
stimulat interacțiunea cu copiii, ci și cu privire la citire: 

- cum se poziționează cititorul și cum ține cartea 

- vocea, mimica și gestica și 

- ritmul lecturii. 

de participanți)  

Anexele M4.2a și 
M4.2b 

 

10 min Stabiliți sarcinile de realizat de către participanți individual 
până la următoarea întâlnire față-în-față.  

 

Exersarea individuală  

3h Exersarea cu copiii și documentarea experienței / practicilor 

În timpul lor propriu, participanții își folosesc proiectele 
pregătite în timpul formării față în față pentru a începe să 
susțină sesiuni de citire cu un grup de copii. 

În plus, aceștia trebuie să proiecteze și să efectueze sesiuni 
de citire cu un singur copil, în cadrul unui grup sau separat. 

Pentru a-și documenta experiența, participanții înregistrează 
(video) cel puțin o sesiune cu un singur copil și una cu un 
grup de copii. Participanții se pot ajuta reciproc să facă 
înregistrările sau pot să solicite voluntarilor / prietenilor să 
facă acest lucru. Înregistrările au rolul de a arăta priceperea 
participanților de a citi cu copiii, prin urmare, ar trebui să le 
facă după ce au avut șansa de a practica de câteva ori citirea 
cu voce tare cu copiii (cu acordul părinților/ tutorilor).  

Cel puțin 20 de cărți 
ilustrate de înaltă 
calitate potrivite 
pentru diferite 
vârste până la 7 ani 
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Creați un spațiu virtual (de exemplu, pe Google drive etc.) 
unde participanții își pot încărca înregistrările salvate clar cu 
numele lor și cu „1 copil” sau „grup” pentru a distinge cu 
ușurință între înregistrările încărcate. 

Înainte de următoarea întâlnire față în față, coordonați 
participanții astfel încât fiecare să vadă cel puțin patru 
înregistrări ale altor cursanți și astfel încât înregistrarea 
fiecărui participant să fie văzută de cel puțin patru colegi. 

În cadrul întâlnirii față în față, cursanții vor aduce cărțile pe 
care le-au citit în sesiunile înregistrate, precum și proiectele 
sesiunilor înregistrate. 

Formarea față-în-față 2: Reflecție, autoevaluare și proiectarea dezvoltării proprii 

150 min Reflecție & feedback 

Împărțiți Anexa M4.6 și, împreună cu participanții, treceți în 
revistă primele trei secțiuni (întrebările 1-19). Asigurați-vă că 
fiecare înțelege întrebările de reflecție.  

Rugați participanții să se grupeze câte 5 cu acei colegi care le-
au văzut înregistrările și ale căror înregistrări le-au văzut. 
Grupurile au rolul de a sprijini reflecția fiecărui membru. În 
primul rând, cursanții ar trebui să aibă 10-15 minute pentru a 
nota răspunsurile lor la întrebările 1-19. În continuare, ar 
trebui să decidă asupra ordinii în care vor oferi feedback. 

Participant 1: fiecare alt membru al grupului (participanții 2-
5) ar trebui să ofere feedback participantului 1 referitor la 
înregistrarea sa (pentru claritate, participanții ar trebui să 
vadă / aibă cartea care s-a citit și proiectul sesiunii de citire 
înregistrate), apoi participantul 1 ar trebui să reacționeze la 
feedback și să citească răspunsurile sale la întrebările de 
reflecție 1-19.  

Când fiecare grupă a terminat (ar trebui să aibă o alocare de 
timp egală cu 5*20-25 minute, adică 100-125 minute în 
total), cereți unor voluntari să împărtășească reflecțiile 
sintetizate pe marginea întrebărilor 1-19, mai ales gândurile 
lor ca reacție la feedback-ul primit de la colegi.  

Anexa M4.6 

Înregistrările 
sesiunilor de citire 

 

40 min Autoevaluare 

Împărțiți Anexa M4.7 și explicați-o participanților, apoi timp 
de 30 de minute cereți-le să realizeze autoevaluarea, inclusiv 
pe baza propriilor reflecții și pe baza feedback-ului colegilor. 
Cereți-le să completeze fiecare secțiune cu cât mai multe 

Anexa M4.7 
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comentarii.  

Fotografiați/ copiați fiecare autoevaluare pentru a le folosi pe 
viitor. 

40 min Proiectarea dezvoltării profesionale 

Prezentați și discutați semnificația întrebărilor 20-24 din 
Anexa M4.6. 

Pornind de la autoevaluarea lor, instruiți-i pe participanți să-
și stabilească unul sau două obiective pentru propria lor 
dezvoltare profesională în viitorul apropiat, ca cititori cu voce 
tare. Reamintiți-le că aceste obiective trebuie să fie cât mai 
specifice, măsurabile, realizabile, realiste și definite pentru un 
interval de timp clar (SMART). Permiteți-le participanților să 
lucreze în perechi / grupuri de trei, dacă doresc. 

Cereți participanților voluntari să își împărtășească 
obiectivele și oferiți feedback privind calitatea SMART a 
obiectivelor. 

Anexa M4.6 

 

10 min Concluzii și încheiere  

Schițați pe scurt despre ce se va învăța în sesiunea 
următoare. 

Reamintiți-le participanților să aducă la următoarea întâlnire 
Jurnalul de cititor completat (Anexa M1.2) . 

 

Timpul total: 12 ore 

 

Resurse/ materiale:  

● Anexa M4.1. Proiectarea activităților de citire cu voce tare pentru a oferi o 
experiență plăcută copiilor 

● Anexa M4.2a: Formular pentru proiectarea unei sesiuni de citire cu voce tare 
pentru un copil (în cadrul unui grup)  

● Anexa M4.2b: Formular pentru proiectarea unei sesiuni de citire cu voce tare 
pentru un grup de copii 

● Anexa M4.3. Aspecte practice ale organizării activităților de citire cu voce tare  

● Anexa M4.4. Activități de citire cu voce tare cu un singur copil dintr-un grup  

● Anexa M4.5. Activități de citire cu voce tare cu un grup mic de copii  
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● Anexa M4.6. Întrebări de reflecție 

● Anexa M4.7. Formular de autoevaluare 

● Cel puțin 20 de cărți ilustrate de calitate foarte bună pentru copii cu vârsta 
până la 7 ani 
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Anexa M4.1. Proiectarea activităților de citire cu voce tare pentru a oferi o experiență plăcută 

copiilor 

 

Citirea cu voce tare împreună cu  

Un singur copil (în cadrul unui grup) Un grup de copii 

Alegeți cărțile: Oferiți o selecție potrivită de cărți diverse pe care v-ați pregătit să le citiți 

Pregătiți modul de expunere a cărților și 
permiteți copiilor să aleagă cartea 

Alegeți cărți potrivite pentru a fi citite cu voce 
tare împreună cu un grup de copii 

Pregătiți spațiul 

Când vă aflați în mijlocul unui grup de copii, 
alegeți un loc confortabil care să permită o 
oarecare intimitate, unde copilul înțelege că 
respectiva carte e citită cu / doar pentru el. 

Țineți cont de dimensiunea grupului, 
disponibilitatea spațiului și așezarea copiilor 
astfel încât toată lumea să poată vedea 
ilustrațiile cât mai bine. 

Proiectați introducerea 

Creați o mini-activitate de anticipare plăcută 
invitând copilul să se uite la copertă. Dacă 
poate vorbi, cereți copilului să anticipeze 
despre ce este povestea / cartea pe baza 
designului copertei. 

Creați o mini-activitate de anticipare plăcută 
arătând coperta. Dacă copiii pot vorbi, puneți 
o întrebare deschisă legată de subiectul cărții 
pentru a ajuta copiii să se conecteze la carte / 
poveste. 

Proiectați punctele de oprire 

Pregătiți-vă să urmați copilul pe măsură ce 
acesta manipulează cartea, dar gândiți-vă 
totuși la punctele de oprire din citit pentru 
interacțiune în cazul în care copilul nu inițiază 
o astfel de interacțiune. 

Proiectați 2-3 locuri unde există un anumit 
suspans în poveste sau va fi descrisă o rutină 
previzibilă, pentru a încuraja copiii să 
interacționeze cu cartea și povestea, 
anticipând ce se va întâmpla. 

Proiectați activități de realizat după citire, în funcție de vârsta copiilor 

Întrebați ce i-a plăcut cel mai mult copilului 
despre carte. 

Urmați cererea copilului de a reciti imediat, 
dacă e cazul. 

Gândiți-vă cum veți încheia activitatea. 

Întrebați ce le-a plăcut cel mai mult copiilor 
despre carte și pregătiți întrebări deschise 
despre poveste, locuri și personaje. 

Pregătiți diverse activități care să se bazeze pe 
poveste: dramatizare, desen sau jocuri conexe, 
după caz, în funcție de vârsta copiilor. 

Gândiți-vă cum veți încheia activitatea. 
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Anexa M4.2a. Formular pentru proiectarea unei sesiuni de citire cu voce tare pentru un copil 

(în cadrul unui grup) 

 

Numele cititorului 

Locul unde se citește 

Data și intervalul orar disponibil 

Lista cărților disponibile pe categorii de vârstă  

Coordonare cu adulții care facilitează accesul la grupul de copii  

● Date de contact12  

 

 
12 Acest aspect este valabil pentru situațiile când cititorul este nevoit să facă aranjamente cu o instituție sau 

persoane care sunt responsabile cu copilul sau cu grupul de copii pentru a avea acces la copiii cărora le va citi. 
Se vor respecta prevederile GDPR 2016/679 
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Anexa M4.2b. Formular pentru proiectarea unei sesiuni de citire cu voce tare pentru un 

grup de copii 

 

Numele cititorului 

Locul unde se citește 

Data și intervalul orar disponibil 

Lista cărților disponibile pe categorii de vârstă  

Coordonare cu adulții care facilitează accesul la grupul de copii 

Categoriile de vârstă ale copiilor 

Selecția cărților potrivite; pentru fiecare carte propusă: 

Coordonare cu adulții care facilitează accesul la grupul de copii  

● Date de contact13  

 

 
13 Acest aspect este valabil pentru situațiile când cititorul este nevoit să facă aranjamente cu o instituție sau 

persoane care sunt responsabile cu copilul sau grupul de copii pentru a avea acces la copiii cărora le va citi. Se 
vor respecta prevederile GDPR 2016/679 
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Anexa M4.3. Aspecte practice ale activităților de citire cu voce tare 

 

O activitate de citire cu voce tare este susținută de un adult care nu trebuie să își asume 
responsabilități educaționale formale ci devine un cititor care își exprimă imaginația, visele, 
gândurile, reflecțiile asupra vieții și a lumii și se implică în citire cu întreaga sa personalitate. 

Într-adevăr, ca și în cazul operelor de artă în general, o carte citită de diferiți oameni va da 
naștere la emoții diferite. Adulții împărtășesc propriile emoții în aceste momente de 
interacțiune cu copilul în jurul unei cărți ilustrate. Citirea este legată de propriile experiențe 
cu cartea, dar și de capacitatea lor de citire. În fiecare caz, cititorul este cel care construiește 
sensul, care acordă importanță unui obiect, unui loc sau unui eveniment. 

a. Utilizați intonația și expresivitatea în mod adecvat 

În citirea cu voce tare, cititorul își va adapta vocea la text și va jongla cu intonația și mimica. 
Cu toate acestea, în funcție de ceea ce adultul percepe și simte din întâlnirea cu copilul, el 
poate să nu aplice aceste principii. 

Acest mod de citire reprezintă un sprijin important pentru copii. Citirea expresivă prin 
utilizarea diferitelor intonații le permite copiilor să înțeleagă anumite particularități și 
dificultăți ale unui text. Întreruperea citirii asigură tematizarea prin diviziunea interpretativă 
a lanțului sonor, subliniind unele elemente ale povestirii. Variantele de intonație oferă 
informații despre elementele implicite, precum gândurile și emoțiile personajelor prin 
interpretarea elementelor lexicale (Boiron, 2010).14 

În plus, activitățile de citire cu voce tare pot sublinia rimele și tiparele de text; citirea cu un 
copil promovând astfel dezvoltarea auzului fonematic (Duursma, Augustyn, Zuckerman, 
2008)15.  

b. Colaborați cu copilul 

Interacțiunile ocazionate de lectură (discuțiile legate de textul tipărit, conversațiile în timpul 
povestirii, interacțiunile emoționale) sunt la fel de importante precum citirea în sine. 

Tabelul de mai jos prezintă tehnici adecvate pentru creșterea interacțiunilor dintre adult și 
copil sau copii.  

  

 

 
14 Boiron, V. (2010). Lire des albums de littérature de jeunesse à l’école maternelle : quelques caractéristiques 

d’une expertise en actes, Repères [En ligne], 42, disponibil la: http://journals.openedition.org/reperes/254. 
doi:10.4000/reperes.254 
15 Duursma, E., Augustyn, M., & Zuckerman, B. (2008). Reading aloud to children: the evidence. Archives of 

disease in childhood, 93(7), 554-557. 

http://journals.openedition.org/reperes/254
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Tehnici de creștere a potențialului de colaborare prin citirea împreună a unor cărți cu povești  

(după Justice & Kadervarek, 2002)16 

Activitate Descriere 

Lăsați copilul să aleagă locul unde 
veți citi 

Copiii se bucură de lectură în locuri diferite: întinși pe 
podea, șezând pe scaunul preferat, pe treptele casei. 
Permiteți copilului să aleagă locul unde veți citi. 

Oferiți copilului ocazii să 
manipuleze cartea 

Permiteți copilului să țină cartea. Încurajați copilul să 
întoarcă paginile. Utilizați cărți care conțin elemente 
manipulabile (de exemplu, cărți cu elemente care se pot 
trage/ împinge). 

Opriri în timpul citirii Întrerupeți-vă ocazional în timpul citirii și așteptați 
comentariile copilului. Opriți-vă după ce ați trecut la o 
pagină nouă, astfel încât copilul să poată privi imaginea și să 
comenteze sau să pună întrebări spontane. Opriți-vă după 
citirea fiecărei pagini, astfel încât copilul să poată să 
comenteze povestea sau imaginile. 

Cereți copilului să vă „citească”  Copiii se bucură să „citească" o carte familiară. Este bine să 
spunem "Îmi place cum citești acea carte", chiar dacă ei nu 
citesc cu adevărat.  

Pentru a crea o atmosferă potrivită pentru citire, adultul va avea nevoie de timp pentru a 
aranja spațiul înainte de citire, dar și pentru a nu-l părăsi prea brusc imediat după 
terminarea lecturii. 

c. Creați un mediu bogat în materiale tipărite  

Pentru a crea un mediu plăcut de lectură, locul ar trebui să fie confortabil atât pentru adulți, 
cât și pentru copii. Spațiul ales va fi delimitat, liniștit și aranjat pentru a promova autonomia 
copiilor, spațiul în care toți participanții se pot așeza și muta cu ușurință. De asemenea, 
puteți utiliza perne, taburete joase etc. 

Acordați atenție plasării cărților în acest spațiu. Ele pot fi expuse pe un raft jos de bibliotecă, 
dar este, de asemenea, important să nu le aveți pe toate în poziție verticală, cu cotorul spre 
exterior ca într-o bibliotecă. Ele pot fi plasate într-o varietate de moduri, astfel încât copiii să 
poată alege una cu ușurință. Mai mult, partea bună a unei cărți este „mobilitatea”, ea poate 
circula dintr-o cameră în alta, astfel că un copil poate să o ia și să o ducă cu el. Cărțile pot fi 
plasate și în spații tematice, dacă aceste spații sunt disponibile. Cărțile pot fi peste tot. 

 

 
16 Justice, L. M. & Kadervarek, J. (2002). Using shared reading storybook reading to promote emergent literacy. 

Teaching exceptional children, 34, 8-13. 
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Anexa M4.4. Activități de citire cu voce tare cu un copil individual dintr-un grup 

 

Atunci când un profesionist se află în mijlocul unui grup de copii, pornirea sa este să 
propună o sesiune de citire în grup. Cu toate acestea, el poate să citească unui singur copil, 
ceea ce face ca citirea să devină o sursă de bogăție extraordinară. Chiar în cadrul unei 
comunități, este important ca fiecare copil să aibă această experiență a cititului doar pentru 
el. Acest tip de citit creează o legătură mai strânsă între copil și adult, care poate fi trăită în 
același mod acasă. 

Pentru copiii sub 3 ani, nu se recomandă sesiuni de lectură în care toată lumea să stea și să 
asculte aceeași poveste. Chiar și în grupuri, profesionistul va trebui să se adreseze fiecărui 
copil pe rând. Într-adevăr, în această etapă de dezvoltare, pentru a compensa deficitul de 
lectură din mediul familial, copiii trebuie să fie abordați individual. La această vârstă, 
întâlnirea dintre adult, carte și copil ar trebui să fie o experiență remarcabilă. În această 
abordare, întâlnirea devine o experiență individualizată pentru copil, în ciuda prezenței altor 
copii. 

Pentru a începe o sesiune de lectură cu copii mici, este adesea recomandabil ca 
profesioniștii să pună cărțile pe podea în mijlocul copiilor și să citească unui copil (individual) 
fiecare carte aleasă de copilul cu care se desfășoară activitatea de citit cu voce tare, în timp 
ce restul copiilor așteaptă, ascultă, jucându-se sau manipulând, „citind" alte cărți. În plus, 
copiii care așteaptă să le vină rândul stau pe aproape sau își plasează cartea aleasă în 
apropierea adultului cititor. Este foarte important ca adultul să încerce să atragă atenția 
celor mai timizi, identificând, poveștile lor preferate. 

Când oferim copiilor ocazia de a-și alege cartea este posibil să creștem implicarea lor în 
activitatea de citire împreună cu voce tare. Este important să cultivăm acest lucru în cazul 
copiilor mici, deoarece alegerea cărților este întotdeauna semnificativă, chiar dacă încă nu 
știm exact de ce au ales o carte sau alta. Se întâmplă adesea ca o singură pagină sau un 
singur element al paginii să devină interesul principal pentru copiii foarte mici. În timpul 
citirii cu voce tare, ei ascultă și se uită la celelalte pagini și apoi revin la pagina care îi 
interesează. De asemenea, doresc ca aceeași poveste să fie citită de mai multe ori. 
Respectarea nevoii de repetare a copilului ar trebui să fie recunoscută de profesioniști 
pentru a asigura o experiență pozitivă pentru copii. 

În plus, în timpul citirii, adultul ar trebui să acorde atenție citirii strict a textului fără a 
schimba cuvinte, deoarece în cărțile de calitate foarte bună fiecare cuvânt are importanța 
sa. Astfel, chiar dacă cititorii se vor schimba, textul audiat de copil va rămâne întotdeauna 
același. În consecință, copilul va fi în măsură să își însușească pe deplin cartea și povestea ei, 
să găsească cuvintele și expresiile care îi plac. Are loc o adevărată tranzacție culturală și un 
prim contact cu  lumea literaturii. 

Totuși, adultul va ține cont de faptul că, de fapt, copilul este cititorul și conducătorul 
momentului comun de citire. De fapt, copilul are propriul mod de a-și însuși cartea, poate să 
o manipuleze, să o miroase și să o „guste”. Adulții nu vor corecta copilul atunci când spune o 
poveste diferită de cea scrisă în carte. În schimb, îi vor lăsa pe copii să își dezvolte propria 
versiune. Într-adevăr, fiecare copil ia ceea ce are nevoie din povești. Copilul își dezvoltă 
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propria înțelegere a povestirii și a propriilor sale gânduri. În acele momente, nu ar trebui să 
fie întrerupt de întrebările adulților. După cum s-a menționat mai sus, această poziție arată 
diferența dintre citirea cu copilul și citirea pentru / către copil. 

În timpul citirii, adultul va respecta ritmul copilului în privința „intrării” în carte. Acest lucru 
i-ar permite ulterior copilului să solicite activități de lectură mai frecvent. Prin urmare, 
observarea copilului și adaptarea adultului la ritmul de desfășurare al proiectului copilului 
reprezintă abilități esențiale de dezvoltat în timpul formării. 

Pe scurt, atunci când un adult citește cu voce tare cu un singur copil dintr-un grup, el trebuie 
să realizeze o sesiune de lectură individualizată, pornind de la alegerea copilului: adultul va 
prioritiza această citire individuală adresându-se oricui dorește să asculte. El poate permite 
altora să asculte și să se bucure de lectură. Ceilalți copii înțeleg adesea foarte repede că va 
veni și rândul lor și pot să aștepte și să respecte timpul altora. Acesta este o ocazie 
importantă de învățare a socializării. 
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Anexa M4.5. Activități de citire cu voce tare cu un grup mic de copii 

 

Activitățile de citire cu un grup mic de copii își propun să dezvolte strategii pentru 
înțelegerea textelor la micuți și, în special, strategii pentru anticiparea sensului și verificarea 
acestor așteptări. Întrebările adulților vor încuraja copiii să treacă de la aspecte specifice la 
descrierea generală și apoi la interpretările narative (Terwagne & Vanesse, 2008, p.27)17. 

În timpul unei sesiuni de citire în comun, unele practici pot contribui la familiarizarea 
copiilor cu un anumit limbaj, alăturând cuvinte și imagini în funcție de vârsta copiilor. 

Între 1 și 2 ani, activitățile de lectură ar putea fi axate pe dezvoltarea capacității copilului de 
a numi elemente. Aceste activități de numire se vor transforma treptat în descrieri care vor 
fi punctul esențial al citirii între 2 și 3 ani. 

La copiii în jur de 3 ani, va apărea în timpul activităților de lectură relația cauză-efect. 
Aceasta este o etapă introductivă a interpretării și a anticipării celor ce se pot întâmpla mai 
departe în poveste.  

Sipe (2002, p.478)18 identifică cinci tipuri de implicare expresivă a copiilor în timpul citirii cu 
voce tare a unei cărți cu povești:  

• Dramatizarea spontană a poveștii în manieră nonverbală și verbală. Atunci când 
educatorii citesc povești copiilor, ei interpretează ilustrațiile și limbajul scris 
transpunându-le în limbaj vorbit expresiv. Prin asistare la interpretarea poveștilor, 
copiii pot să se includă ei înșiși în poveste. De exemplu, profesorii pot citi un dialog 
schimbând tonul și volumul vocii pentru a interpreta unele personaje din povestire, 
iar copiii ar putea imita acest lucru. 

• Răspunsuri date naratorului sau personajelor din poveste. Acestea încep să 
estompeze distincția dintre poveste și lumea copiilor: aceste două lumi pot fi 
suprapuse pe scurt. De exemplu, unii copii îi pot spune Scufiței Roții atunci când se 
întâlnește cu lupul, „Să ai grijă, Scufiță Roșie! Nu te lăsa păcălită!” 

• Critica/controlul se referă la sugestiile pe care le formulează copiii pentru alte 
acțiuni, personaje sau locuri. Copiii răspund ca și cum ar fi loc în poveste pentru ei, 
pentru personalitățile lor, alegerile și capacitățile lor. De exemplu, pot sugera Scufiței 
Roșii ce să îi spună lupului atunci când o întreabă ce are în coș. 

• Inserarea sinelui sau a unui prieten în poveste și asumarea rolului unui personaj. 
Acest răspuns reprezintă, de asemenea, o estompare a distincției dintre lumea 
realității și lumea povestirii. De exemplu, copiii ar putea introduce numele unui 
prieten care e înfometat ca lupul, pentru că acel copil a mâncat foarte mult la prânz. 

 
17 Terwagne, S., & Vanesse, M. (2008). Le récit à l'école maternelle: lire, jouer, raconter des histoires. De Boeck 
Université 
18 Sipe, L.R. (2002). Talking back and taking over: Young children’s expressive engagement during storybook 
read-alouds. The Reading Teacher, 55, 476-483 
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• Preluarea textului și manipularea sa în scopuri proprii. Copiii pot renunța la orice 
încercare de interpretare sau înțelegere și pot trata povestea ca pe o platformă 
pentru exprimarea creativității lor.  

Aceste cinci tipuri de răspunsuri reflectă perspectiva copiilor despre poveste ca o invitație 
de a se juca. Acestea demonstrează implicarea copiilor în povestiri. Ele reprezintă un 
continuum în care participarea activă crește de la primul tip de implicare la ultimul. 
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Anexa M4.6. Întrebări de reflecție 

 

Reflecție asupra experienței de citire cu voce tare:  

1. Cât de bine v-ați proiectat/ planificat munca? Cât din plan ați reușit să respectați?  

 

2. Ce a mers bine (în termeni de spațiu, timp, copil/ copii, resurse, relația cu adulții – 
profesori sau alți profesioniști, părinți)? 

 

3. Ce ajustări au fost necesare? Au fost ușor de realizat?  

 

4. Ce probleme sau dificultăți ați întâmpinat și cum le-ați rezolvat?  

 

5. În ce mod v-ați îmbunătățit competențele de citire cu voce tare de la o sesiune la 
următoarea în acest interval?  

 

6. Ce standarde de calitate v-ați propus și cum credeți că ați performat comparativ cu aceste 
standarde?  

 

Reflecții asupra sentimentelor și emoțiilor proprii:  

7. Cum v-ați simțit la sesiunile de citire cu voce tare? 

 

8. Ce sentimente aveți legat de performanța generală de citire cu voce tare împreună cu un 
copil/ cu grupuri de copii? Unde, în ce contexte v-ați simțit mai încrezător și de ce? 

 

9. Care părți din această experiență v-au plăcut în mod special? De ce?  

 

10. Ce v-a displăcut/ vă displace / vi se pare frustrant legat de experiența de citire cu voce 
tare?  
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11. Ce reflectă aceste sentimente legate de experiență despre dvs. (din perspectiva unei 
persoane care învață) ?  

 

12. Ce ați învățat despre dvs în timp ce v-ați pregătit pentru sesiunea de citire și în timpul 
citirii propriu-zise?  

 

13. V-ați răzgândit în vreo privință legat de dvs ca cititor cu voce tare? Cum au apărut acele 
schimbări / ce v-a determinat să vă răzgândiți?  

 

Reflecții asupra reacțiilor copiilor și adulților:  

14. În ce măsură a fost reacția copilului/copiilor la sesiunea de citire așa cum v-ați așteptat?  

 

15. În ce măsură a fost reacția copilului/copiilor la sesiunea de citire diferită față de cum v-
ați așteptat? Ce anume v-a surprins din ceea ce a(u) făcut? 

 

16. Ce vă doriți în mod specific să aprecieze copiii la sesiunile de citire cu voce tare? 

 

17. În ce măsură a fost reacția adulților (specificați cine) la sesiunea de citire așa cum v-ați 
așteptat, dacă e cazul? În ce fel a fost reacția lor diferită de ceea ce v-ați fi așteptat? Ce v-a 
surprins la reacția lor?  

 

18. Ce vă doriți în mod specific să aprecieze adulții la felul în care ați realizat sesiunea de 
citire cu voce tare, dacă e relevant?  

 

19. Ce feedback ați primit de la colegi (dacă e relevant)? Dacă un coleg ar fi urmărit sesiunea 
de citire cu voce tare, ce ar fi putut învăța despre dvs ca profesionist?  

 

Privire spre viitor:  

20. Ce a funcționat foarte bine și veți continua să faceți pe viitor? Ce anume – legat de 
citirea cu voce tare – ați putea să învățați pe altcineva? 
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21. Ce veți evita pe viitor, pe baza experienței dvs de până acum? La ce anume mai aveți de 
lucrat? 

 

22. Ce lucru ați observat la colegi pe care ați dori să îl încercați la următoarea sesiune de 
citire cu voce tare?  

 

23. Ce obiectiv prioritar doriți să urmăriți?  

 

24. În ce privințe doriți să primiți sprijin/feedback? 
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Anexa M4.7. Formular de autoevaluare 

 

Te rog să te autoevaluezi pe o scară de la 1 la 4, unde 1 este cel mai mic scor (Am competențele de bază), iar 4 cel mai mare (Aș putea să învăț 
pe alții cum să facă asta).  

# Acțiuni profesionale Scor Comentariu 

Proiectarea unei sesiuni de citire cu voce tare 

1 Proiectez sesiuni de citire cu voce tare eficiente pentru un copil 

(individual) ținând cont de spațiu, selecția cărților, interacțiuni. 

  

2 Proiectez sesiuni de citire cu voce tare eficiente pentru un grup 

de copii ținând cont de spațiu, timp, selecția cărților, 

interacțiuni. 

  

3 Exersez cititul cu voce tare al cărților pe care urmează să le 

citesc în sesiuni de citire cu voce tare. 

  

4 Caut cărți (ilustrate) noi pentru a-mi diversifica oferta pentru 

copiii cu care citesc. 

  

Realizarea citirii cu voce tare pentru un copil (individual) într-un grup 

1 Expun cărțile pentru ca cei mici să poată alege ce le place.   

2 Urmez preferințele copilului când citim.   
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# Acțiuni profesionale Scor Comentariu 

3 Îmi folosesc vocea, mimica și gestica în mod eficient.   

4 Încurajez și sprijin interacțiunea între copil și carte.   

5 Gestionez copiii care își așteaptă rândul la citire într-o manieră 

profesionistă. 

  

6 Gestionez întreruperile în timpul citirii cu voce tare într-o 

manieră profesionistă. 

  

7 Reacționez la manifestările copiilor față de carte în mod 

constructiv. 

  

Realizarea citirii cu voce tare pentru un grup de copii 

1 Organizez eficient spațiul disponibil și așezarea copiilor.   

2 Mă poziționez și țin cartea astfel încât copiii să o vadă cât mai 

ușor. 

  

3 Gestionez interacțiunile anterioare cititului pentru a amplifica 

anticiparea unei experiențe plăcute.   

  

4 Citesc ceea ce scrie în carte, inclusiv numele autorilor/ 

ilustratorilor/ translatorilor. 

  

5 Vorbesc clar și îmi modulez vocea eficient.   
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# Acțiuni profesionale Scor Comentariu 

6 Citesc într-o manieră adecvat de animată/ expresivă.   

7 Întorc paginile într-un ritm adecvat pentru a asigura o 

experiență plăcută. 

  

8 Încurajez interacțiunile la momente potrivite în poveste și într-

o manieră eficientă pentru a facilita exprimarea anticipărilor de 

către copii. 

  

9 Mențin interacțiunile cu o durată adecvată pentru a oferi o 

experiență plăcută. 

  

10 Inițiez și conduc interacțiuni plăcute după citire pentru a 

susține plăcerea experienței cititului.   

  

11 Gestionez dinamica grupului (inclusiv mișcările) într-o manieră 

adecvată pentru a asigura o experiență plăcută. 

  

12 Gestionez întreruperile din afara grupului într-o manieră 

profesionistă. 

  

Reflecția asupra experienței de citire cu voce tare și documentarea sa 

1 Reflectez profund asupra sesiunii de citire cu voce tare.   

2 Împărtășesc reflecțiile mele cu un coleg sau mi le notez pentru 

a reveni la ele pe viitor. 
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Sinteza autoevaluării mele:       

____________________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________ 
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Modulul 5: Profesioniștii și părinții: promovarea cititului cu voce tare împreună 

cu copiii 
Scop: Comunicarea cu părinții, sprijinirea și ghidarea lor pentru citirea cu voce tare 

Obiective specifice:  

Pregătirea cursanților pentru a 

● răspunde nevoii părinților în ceea ce privește citirea cu voce tare 

● împărtăși cu părinții importanța cititului acasă și a prezinta resurse relevante 

● modela citirea cu voce tare pentru părinți 

● susține părinții să acționeze ca mediatori între lumea scrisă și copil 

● îmbogăți cultura familiei  dacă limba maternă este diferită de limba folosită în 
centrele de educație timpurie 

● recomanda părinților activități de literație în familie. 

Imagine 8: Testarea programului de formare „Magia lecturii” (3MR) în România 
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Indicatori de rezultat/ evaluare: 

Până la încheierea programului de formare, cursantul va: 

● pregăti un afiș/ pliant pentru a promova în fața părinților cititul cu voce tare; 

● raporta despre discuții purtate cu părinții pe tema literației în familie (practici din 
familie, cultura familiei, percepții, convingeri) 

● descrie un model de sesiune de citire cu voce tare și va descrie o discuție cu părinții 
ce urmează după acea sesiune. 

Rețineți:  

- Aduceți formularele de reflecție completate parțial la încheierea Modulului 1 (Anexa 
M1.1). 

- Înainte de sesiune, amintiți-le cursanților să aducă Jurnalul de cititor completat 
(Anexa M1.2) 

Scenariul formării: 

Timp Activitate Materiale 

45 min Implicarea părinților 

Introducere: Anunțați tema și obiectivele modulului, apoi 
întrebați: Gândindu-vă la rolul părinților în citirea cu voce 
tare cu copiii, cum v-ați gândit să îi implicați în aceste 
activități? 

Distribuiți Anexa M5.1 – Scara implicării părinților - și 
discutați fiecare nivel de implicare. Cereți participanților să 
se gândească și apoi, în perechi sau grupuri mici până la 4, 
să discute ce ar putea face pentru a crește implicarea 
părinților (pentru a „urca” pe scară) și de ce resurse ar 
avea nevoie. Atrageți atenția asupra faptului că este 
nevoie să ne gândim la o diversitate de părinți. 

Anexa M5.1 

45 min Mesaj pentru părinți – pregătirea unui pliant/ afiș 

Cereți participanților să se gândească la învățarea lor pe 
durata cursului, să utilizeze materialele de curs pe care le-
au primit și să caute pe internet resurse suplimentare 
pentru a pregăti o prezentare interactivă pentru părinți 
despre literație în familie și despre importanța unui mediu 
favorabil literației, unde se citește cu voce tare cu copiii 
din prima lor zi de viață. 

Instruiți participanții să pregătească un poster sau un 

Materiale pentru 
pregătirea 
pliantului/ afișului 
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pliant pentru părinți pentru a promova ideile de mai sus. 

Cereți participanților să fie atenți la 

- problema - de ce este semnificativă și urgentă 

- soluția pe care o propun 

- părțile interesate pe care le vizează (ce fel de părinți?) 

- ce îi îndeamnă pe părinți să facă 

- ce sprijin le oferă 

- cum pot fi contactați de către părinți 

- calitatea vizuală a afișului / pliantului 

Invitați participanții să își prezinte ideile și facilitați 
feedback-ul. Rugați participanții să finalizeze pliantul / 
afișul acasă. 

Subliniați faptul că aceasta este pregătirea cursanților 
pentru a comunica cu părinții despre importanța literației 
în familie și pentru a arăta părinților cum să medieze 
experiențe plăcute de citire cu copiii lor. 

60 min Proiectarea acțiunilor de implicare a părinților 

Rugați participanții să proiecteze o întâlnire de 60 de 
minute cu părinții pentru a-i conștientiza referitor la 
literația în familie și pentru a recruta părinți interesați să 
învețe cum să citească cu voce tare cu copiii acasă. 
Amintiți-le să țină cont de diversitatea părinților din 
comunitate.  

Cereți participanților să fie atenți la următoarele: 

- pe cine vizează și cu ce mesaj (vezi activitatea 
anterioară) 

- cum lansează invitația 

- ce materiale au nevoie să pregătească 

- de ce fel de / al cui sprijin au nevoie înainte / în 
timpul / după întâlnire. 

Cereți participanților să se gândească individual, apoi să 
discute cu întregul grup ce oportunități oferă pentru 

Anexa M5.2 

Anexa M5.3 
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părinții interesați să învețe cum să citească cu copiii lor: 

- Când / cât de frecvent și unde pot invita părinții să 
urmărească o demonstrație de citire cu voce tare; 

- Când / cât de frecvent / pentru cât timp și unde 
pot avea discuții individuale / de grup cu părinții 
despre ceea ce au observat la sesiunea de citire; 

- Ce sprijin sunt pregătiți să ofere părinților care 
doresc să-și îmbunătățească abilitățile de cititor. 

Invitați participanții să își exerseze discursul introductiv 
pentru grupul de părinți cu care urmează să se 
întâlnească. În funcție de diversitatea lingvistică, puteți 
încuraja participanții să învețe cum să salute părinții în 
limba lor maternă. 

180 min În afara sălii de formare 

Participanții vor realiza o serie de întâlniri cu părinții 
pentru a crește gradul de conștientizare a literației în 
familie și a citirii cu voce tare împreună cu copiii, precum 
și pentru a arăta cum se citește cu voce tare cu un copil 
într-un grup. La cererea părinților, cursanții pot discuta 
despre reacția copiilor la activitățile de citire cu voce tare. 

După întâlnire, sau chiar și înainte de prima, participanții 
pot invita părinții să observe o demonstrație a unei sesiuni 
de citire cu voce tare cu copiii și mai ales a citirii cu un 
copil într-un grup. 

Părinții care observă sesiuni de citire cu voce tare conduse 
de un profesionist/ voluntar pot fi implicați în discuții 
despre cele observate (pentru îndrumare, a se vedea 
Anexa M5.3). 

În urma discuțiilor cu părinții, profesioniștii/ voluntarii 
întocmesc o listă de materiale necesare părinților, fac 
recomandări de cărți de calitate, resurse cum ar fi 
videouri, biblioteci, oferă informații despre diverse 
evenimente publice legate de citirea cu voce tare pentru 
copii (de exemplu, Ziua Internațională a Citirii cu Voce 
Tare etc.). Dacă părinții doresc să discute despre cum au 
citit cu copiii lor și să ceară feedback, recomandăm ca 
profesioniștii / voluntarii să ofere feedback părinților și să-
i încurajeze pe aceștia.  

Rugați participanții să scrie un scurt raport cu privire la 

Proiectele 

Anexa M5.3 
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întâlnirea lor cu părinții pe tema literației în familie, 
precum și la sesiunea demonstrativă de citire cu voce tare 
și discuțiile ulterioare cu părinții. 

90 min Împărtășirea experiențelor cu părinții 

Participanții împărtășesc ideile principale din rapoartele 
lor. 

Încheiați punctând aspectele esențiale de reținut când se 
lucrează cu părinții (Așa da! Așa nu! al implicării 
părinților). 

Invitați participanții să își revadă afișele / pliantele pe baza 
impactului pe care l-au observat asupra părinților, dacă 
este necesar. Invitați-i să lucreze în grupuri mici și rotiți 
afișele (alternativ, puteți organiza un tur al galeriei să 
vedeți afișele/ pliantele expuse). Încurajați participanții să 
identifice mai multe părți interesate - instituții și persoane 
specifice - cum ar fi profesioniștii din domeniul educației 
timpurii, bibliotecari, profesioniști din domeniul sănătății, 
asistenți sociali, primării etc., care ar putea să îi sprijine în 
promovarea literației în familie. Discutați despre cum s-ar 
putea conecta cu aceste părți interesate și despre modul 
în care afișul / pliantul poate fi util în acest sens. 

Celebrare 

Invitați participanții să reflecteze asupra cursului și asupra 
principalelor lucruri învățate. Cereți-le să revadă Anexa 
M1.2 (Jurnalul de cititor). Împărțiți Anexa M1.1 (Reflecție 
asupra identității de cititor) și cereți participanților să 
completeze al doilea set de chenare la fiecare întrebare, 
adăugând la cele scrise în primul modul sau reflectând 
asupra răspunsurilor date atunci. 

Întrucât aceasta este sesiunea finală, încurajați-i pe 
participanți să se gândească la modul în care pot să țină 
legătura și să se sprijine reciproc, împărtășind experiențe 
etc. 

Pregătiți o mică celebrare de finalizare a cursului –
înmânați diplome de participare, citiți ceva care să îi 
motiveze/ inspire pe cursanți (de exemplu, dr. Seuss - O, în 
ce locuri minunate o s-ajungi! sau revedeți Bon). 

Dr Seuss: O, în ce 
locuri minunate o 
s-ajungi! 

Bon - video 

Anexa M1.1 

Timpul total: 7 ore 
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Resurse/ materiale:  

● Anexa M5.1. Scara implicării părinților  

● Anexa M5.2. Formular pentru proiectarea întâlnirilor cu părinții 

● Anexa M5.3. Ghid de discuție cu părinții după urmărirea unei sesiuni de citire cu voce 
tare 

● Diplome de absolvire a cursului 

● Materiale suport pentru pregătirea afișelor/ pliantelor (Jim Trelease: THIRTY DO’S TO 
REMEMBER WHEN READING ALOUD; Jim Trelease: A DOZEN DON’TS TO REMEMBER 
WHEN READING ALOUD);  

Importance of Reading With Kids: 10 Great Benefits 
https://bilingualkidspot.com/2017/10/19/benefits-importance-reading-young-
children/; 

The Reader https://www.thereader.org.uk/about/whatwedo/childrenyoungpeople/;  

Video-uri, e.g. Bon … https://vimeo.com/248326840;  
I is for infant: Reading aloud to young children benefits brain development 
https://www.pbs.org/newshour/show/infant-reading-aloud-young-children-
benefits-brain-development  

● Dr. Seuss: O, în ce locuri minunate o s-ajungi! 

 

  

https://drive.google.com/open?id=1LkaddMq6naenejScx4SzUbwZVUKTus85
https://drive.google.com/open?id=1LkaddMq6naenejScx4SzUbwZVUKTus85
https://drive.google.com/file/d/1c5zxobd6PlKGy3tzqUL019hMIrYbeWhE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1c5zxobd6PlKGy3tzqUL019hMIrYbeWhE/view?usp=sharing
https://bilingualkidspot.com/2017/10/19/benefits-importance-reading-young-children/
https://www.thereader.org.uk/what-we-do/
https://vimeo.com/248326840
https://www.pbs.org/newshour/show/infant-reading-aloud-young-children-benefits-brain-development
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Anexa M5.1. Scara implicării părinților 

 

Aceasta este ierarhia implicării părinților în promovarea lecturii cu voce tare. Gândiți-vă la 
propriile activități și decideți unde ar fi de dorit să investiți cea mai mare parte din munca 
dvs. Ce ați putea face pentru a avansa cu unii părinți pe treptele superioare ale scării? 
(Îngustarea spațiului spre vârf sugerează că o mică parte a  părinților vor progresa până 
acolo, în timp ce majoritatea se află la nivelul de jos al implicării; proporțiile pot varia în 
funcție de ceea ce faceți pentru a încuraja implicarea.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leadership împărtășit. Părinții conduc campanii de 

promovare a cititului cu voce tare și sesiuni de citire 

Abilitare. Le cerem părinților să citească împreună cu copiii 

lor și îi sprijinim/ le oferim feedback 

Participare. Invităm părinții interesați să ne urmărească citind 

copiilor – individuali și grupuri – și purtăm discuții cu ei despre 

reacțiile copiilor care au participat la sesiunea de citire 

Consultare. Invităm părinții interesați să ne urmărească citind copiilor 

– individuali și grupuri – și le solicităm părerea (anonimă) 

Informare. Informăm părinții despre avantajele citirii cu voce tare, le oferim pliante/ 

materiale promoționale, le facilităm accesul la informații prin medii de socializare 

sau altfel 
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Anexa M5.2. Formular pentru proiectarea întâlnirilor cu părinții 

 

Acțiuni Termen Comentarii 

De ex. Pregătirea unei liste cu 
date de contact ale 
persoanelor cărora să le trimit 
invitație 

15 februarie Includeți părinți, dar și alte 
persoane care au acces facil la 
părinți 

De ex. Expedierea invitației   Gândiți-vă cum veți face asta 
(oral, în scris) 

Etc.   
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Anexa M5.3. Ghid de discuție cu părinții după urmărirea unei sesiuni de citire cu voce tare 

 

Îndrumați părinții să asculte povestea, dar, în același timp, să urmărească reacția copilului 
lor la lectură (mișcări, gesturi, mimică dacă este vizibilă și interacțiuni cu cartea și cu cititorul 
sau colegii). Purtați discuția pe marginea acestor întrebări: 

● Cum vi s-a părut povestea / cartea? Cât de familiar sunteți cu astfel de cărți? 

● Cum a fost poziționat / așezat copilul dvs? Cât de bine a putut vedea cartea? 

● S-a uitat la carte? A privit altundeva (unde?) Ce v-a comunicat fața/ mimica lui? 

● S-a mișcat copilul în sală / s-a îndepărtat de cititor? S-a întors la cititor? 

● Ce făcea copilul cu mâinile? A dat pagina / atins cartea / mângâiat o pagină / o ilustrație? 

● Ce a spus / a întrebat copilul? A râs de ceva? Alte sunete? 

● Dacă a vorbit copilul, cui i s-a adresat? (cititorul / altcuiva / a murmurat ceva ca pentru 
sine) 

● Dacă a vorbit copilul, a făcut-o înainte, în timpul sau după lectură? 

● Ați văzut ceva surprinzător? Ce anume? 

 

Când nu participă la observație pentru prima dată, rugați-i să urmărească cititorul cu 
atenție. Purtați discuția pe marginea acestor întrebări: 

Ce ați observat la cititor? 

● Cum s-a așezat? 

● Cum a mânuit cartea? 

● Ce ați observat referitor la vocea / mimica / gesturile sale? 

● Ce fel de interacțiune a inițiat cu copiii? 

● Ce le-a spus copiilor / întrebat pe copii și când a spus acele lucruri / a pus întrebări? 

● A fost ceva surprinzător în ceea ce ați văzut / auzit? 

● V-ați gândi să citiți astfel pentru copilul dvs. / pentru un grup de copii? Cât de ușor ar fi să 
faceți acest lucru? Dacă nu este ușor, ce fel de sprijin ați dori să primiți de la mine / noi? 
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Evaluare 
 

Celulele din tabelul de mai jos prezintă conținutul portofoliului cursantului pe module și competențe vizate. 
 

Competențele 
  

M1 M2 M3 M4 M5 

C1: Proiectează activități de citire cu voce tare 
selectând cărți ilustrate de calitate și pregătind 
spațiul unde se va citi 

  
Anexa M3.1a - 
comentarii 

Două planuri 
complete 
(Anexa M4.2a -
citirea cu un 
copil și Anexa 
M4.2b – citirea 
cu un grup de 
copii) 

 

C2: Citește cu voce tare cărți ilustrate a) cu un 
copil (individual, în cadrul unui grup) și b) cu un 
grup de copii, într-o manieră atractivă 
observând comportamentul copilului/copiilor și 
demonstrând sensibilitate față de reacțiile 
sale/lor pentru a-și adapta comportamentul 
profesional în mod adecvat 

 
Anexele M2.3a 
și M2.3b 
completate 

 
M4 – două 
înregistrări 
video (una 
despre citirea 
cu un copil și 
una despre 
citirea cu un 
grup de copii) 

 

C3: Se autoevaluează pentru a-și îmbunătăți 
continuu performanța  

Anexa M1.1 
completat 
parțial (la 
început) 

  
Anexa M4.7 
Autoevaluare 
(completat) 

Anexa M1.1 
completat în 
întregime (la 
sfârșit) 
Anexa M1.2 
(Jurnal de 
cititor) 
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Competențele 
  

M1 M2 M3 M4 M5 

C4: Comunică cu părinții despre însemnătatea 
și importanța literației în familie, în mod 
specific despre practicile de citire cu voce tare 
și despre mediul familial favorabil literației, 
precum și despre impactul acestora asupra 
dezvoltării literației la copii 

    
M5 - Afiș/ 
pliant de 
promovare a 
literației în 
familie 
Anexa M5.2 
completată 
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Descriptori de performanță 

 

C1: Proiectează activități de citire cu voce tare selectând cărți ilustrate de calitate și pregătind spațiul unde se va citi 

 
Excelent Bine Satisfăcător Începător 

Comentează 
calitatea cărților 
ilustrate folosind 
criteriile date 

Utilizează cel puțin 7 criterii și 
toate comentariile sunt 
pertinente.  

Utilizează 5-6 criterii și 
comentariile sunt în majoritate 
pertinente. 

Utilizează 3-4 criterii și 
majoritatea comentariilor 
sunt pertinente. 

Utilizează 1-2 criterii pentru 
a comenta și comentariile 
sunt superficiale. 

Dată și comentarii: 

Proiectează 
activități de citire 
cu voce tare 
împreună cu un 
copil și respectiv cu 
un grup de copii 

Proiectează activități de citire cu 
voce tare atent, folosind cărți 
ilustrate adecvate vârstei și făcând 
toate aranjamentele necesare în 
privința spațiului atât pentru 
citirea cu un singur copil, cât și 
pentru citirea împreună cu un 
grup de copii. 

Proiectează activități de citire cu 
voce tare, folosind cărți ilustrate 
adecvate vârstei și făcând câteva 
aranjamente necesare în 
privința spațiului atât pentru 
citirea cu un singur copil, cât și 
pentru citirea împreună cu un 
grup de copii. 

Proiectează activități de citire 
cu voce tare, folosind cărți 
ilustrate dintre care câteva 
sunt adecvate vârstei și 
făcând câteva aranjamentele 
necesare în privința spațiului 
(pentru citirea cu un singur 
copil sau pentru citirea 
împreună cu un grup de 
copii). 

Proiectează activități de 
citire cu voce tare folosind 
cel puțin două cărți 
ilustrate.  

Dată și comentarii: 
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C2: Citește cu voce tare cărți ilustrate a) cu un copil (individual, în cadrul unui grup) și b) cu un grup de copii, într-o manieră atractivă observând 
comportamentul copilului/copiilor și demonstrând sensibilitate față de reacțiile sale/lor pentru a-și adapta comportamentul profesional în mod 
adecvat 

 
Excelent Bine Satisfăcător Începător 

Înregistrează 
observații privind 
comportamentul 
copilului în timpul 
lecturii cu un copil 
și respectiv cu un 
grup de copii 

Înregistrează observații foarte 
pertinente pentru fiecare aspect 
(adaugă și alte comentarii) atât 
despre citirea cu un copil, cât și 
despre citirea cu un grup de copii. 

Înregistrează observații pertinente 
pentru fiecare aspect (adaugă și alte 
comentarii) atât despre citirea cu un 
copil, cât și despre citirea cu un grup 
de copii. 

Înregistrează observații în 
majoritate pertinente atât 
despre citirea cu un copil, 
cât și despre citirea cu un 
grup de copii. 

Înregistrează câteva 
observații despre 
citirea cu un copil, cât 
și despre citirea cu un 
grup de copii. 

Dată și comentarii: 

Citește cu voce 
tare împreună cu 
un copil  

Citește cu voce tare într-un mod 
animat, clar, bine ritmat și expresiv, 
permițând copilului să conducă 
interacțiunea cu cartea.  

Citește cu voce tare într-un mod 
animat, clar, bine ritmat și expresiv, 
câteodată permițând copilului să 
conducă interacțiunea cu cartea.  

Citește cu voce tare într-un 
mod animat, clar și 
expresiv. 
  

Citește cu voce tare 
clar și fluent, cu 
modulare limitată a 
vocii.  

Dată și comentarii: 

Citește cu voce 
tare împreună cu 
un grup de copii 

Citește cu voce tare într-un mod 
animat, clar, bine ritmat și expresiv, 
gestionând cu atenție interacțiunea 
cu cartea și între copii asigurând o 
interacțiune plăcută cu cartea, iar 
ilustrațiile sunt vizibile pentru copii 
tot timpul. 

Citește cu voce tare într-un mod 
animat, clar, bine ritmat și expresiv, 
invitând copiii să interacționeze cu 
cartea, pe care o ține astfel încât 
ilustrațiile să fie vizibile copiilor în 
majoritatea timpului. 

Citește cu voce tare într-un 
mod animat, clar și 
expresiv, încercând de mai 
multe ori să arate copiilor 
ilustrațiile.  

Citește cu voce tare 
clar și fluent, rareori 
încercând să arate 
copiilor ilustrațiile. 

Dată și comentarii: 
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C3: Se autoevaluează pentru a-și îmbunătăți continuu performanța 

 
Excelent Bine Satisfăcător Începător 

Reflectează asupra 
propriei identități 
de cititor  

Toate răspunsurile din ghidul de 
reflecție (atât la început, cât și la 
sfârșit) sunt completate cu cel 
puțin o reflecție de un paragraf, 
care dezvăluie progresul perceput 
pe durata cursului. 

Toate răspunsurile din ghidul 
de reflecție (atât la început, cât 
și la sfârșit) sunt completate cu 
reflecții care într-o anumită 
măsură dezvăluie progresul 
perceput pe durata cursului. 

Majoritatea răspunsurilor din 
ghidul de reflecție (atât la 
început, cât și la sfârșit) sunt 
simpliste – ceea ce dezvăluie o 
reflecție limitată asupra 
progresul pe durata cursului. 

Majoritatea răspunsurilor 
din ghidul de reflecție (atât 
la început, cât și la sfârșit) 
sunt scurte. 

Dată și comentarii: 

Autoevaluează 
competențele de 
citire cu voce tare 

Fiecare celulă a instrumentului de 
autoevaluare este completată cu 
comentarii foarte relevante 
pentru punctaj, iar sinteza 
reflectă foarte bine nivelul de 
performanță auto-perceput. 

Fiecare celulă a instrumentului 
de autoevaluare este 
completată cu comentarii în 
majoritate relevante pentru 
punctaj, iar sinteza rezumă 
nivelul de performanță auto-
perceput. 

Majoritatea celulelor 
instrumentului de autoevaluare 
sunt completate și există câteva 
comentarii relevante, precum și 
comentarii concludente 
referitor la nivelul de 
performanță auto-perceput. 

Majoritatea celulelor 
instrumentului de 
autoevaluare sunt 
completate dar nu există o 
sinteză sau comentarii 
concludente. 

Dată și comentarii: 

Înregistrează  
cărțile ilustrate 
citite 

Are peste 20 de înregistrări 
complete și realizate ritmic, 
inclusiv comentarii foarte 
relevante în Jurnalul de cititor. 

Are între 11 și 20 de înregistrări 
complete, inclusiv comentarii 
relevante în Jurnalul de cititor.  

Are 6-10 înregistrări complete, 
având comentarii în majoritate 
relevante în Jurnalul de cititor.  

Are până la 5 înregistrări și 
câteva comentarii în 
Jurnalul de cititor. 

Dată și comentarii: 
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C4: Comunică cu părinții despre însemnătatea și importanța literației în familie, în mod specific despre practicile de citire cu voce tare și despre mediul 
familial favorabil literației, precum și despre impactul acestora asupra dezvoltării literației la copii 

 
Excelent Bine Satisfăcător Începător 

Pregătește un afiș/ 
pliant pentru a 
promova literația 
în familie 

Afișul / pliantul este foarte 
atrăgător și conține informații 
convingătoare esențiale pentru a 
promova eficient literația în 
familie. 

Afișul / pliantul este atrăgător 
și conține informații esențiale 
despre literația în familie. 

Afișul / pliantul conține o 
combinație de elemente grafice 
și text relevant pentru 
promovarea literației în familie. 

Afișul / pliantul conține o 
combinație de elemente 
grafice și text despre 
literația în familie. 

Dată și comentarii: 

Proiectează o 
întâlnire de 60 de 
minute cu părinții 
pentru a crește 
gradul de 
conștientizare a 
literației în familie  

Planul reflectă gândirea temeinică 
despre întâlnire și este clar 
concentrat pe creșterea gradului 
de conștientizare a literației în 
familie în rândul unui grup specific 
de părinți, reflectând înțelegerea 
contextului socio-cultural al 
acestora. 

Planul conține elementele 
esențiale ale întâlnirii și este 
relevant pentru creșterea 
gradului de conștientizare a 
literației în familie în rândul 
părinților.  

Planul face referire la câteva 
elemente ale întâlnirii și prezintă 
potențial de a crește gradul de 
conștientizare a literației în 
familie.  

Planul este superficial sau 
reflectă confuzie și prezintă 
potențial limitat de a crește 
gradul de conștientizare a 
literației în familie. 

Dată și comentarii: 
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