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 Dezvoltarea competenţelor de lectură la elevii din ciclul primar  

Oana PREDA 1 

Abstract 

This study is an analysis of specific linguistic competences and proposes the pedagogical intervention for 
vocabulary developing and for lecture competences. The optimisation of lecture competences and learning 
abilities can be achieved by using the assessment of linguistic competences and functional and multiple 
literacy, using of interactive strategy and mediated learning experience. The didactics approaches of 
literacy and the personalised linguistic training programmes, if systematically applied, lead to a 
significant improvement in pupils’ school perormance 

Keywords: literacy competencies, linguistic competences, pedagogical intervention 

Definiţii operaţionale: competenţă, 

capacitate, abilitate. 

Modelul formării competenţelor 
elaborat de Lasnier (2001) se bazează pe 

principiile din psihologia cognitivă, 
propunând integrarea activităţilor de 
predare, învăţare şi evaluare (Fig. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Modelul integrat de predare, învăţare şi evaluare pentru formarea competenţelor 
(Lasnier, 2001) 
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FORMARE PRIN COMPETENŢE 
-------------------------------------------------------------
Globalitate, construcţie, aplicare, distincţie, 
semnificaţie, coerenţă, integrare, iterare, transfer 

Activtăţi de predare 
(profesor) 

Activtăţi de învăţare 
(elev) 

MODEL INTEGRAT DE PREDARE, ÎNVĂŢARE ŞI EVALUARE 

 

Activităţi de evaluare pe 
parcursul învăţării (formative) 

Activităţi de evaluare pe 
certificativă (sumativă) 
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Lasnier (2001, p.30-31) propune 
următoarele definiţii operaţionale 
pentru competenţă, capacitate şi 
abilitate.  

Competenţa este o cunoaştere-acţiune 
complexă ca urmare a integrării, 
mobilizării şi angajării a unui ansamblu 
de capacităţi sau abilităţi (de ordin 
cognitiv, afectiv, psihomotor sau social) 
şi de cunoştinţe declarative utilizate 
eficient în situaţii cu un caracter comun. 

Capacitatea este o “savoir-faire” de 
complexitate medie, integrând abilităţi 
cognitve, afective, psihomotorii, sociale 
şi cunoştinte declarative (ale 
conţinuturilor disciplinelor). Ca şi 
competenţa, o capacitate nu se poate 
exercita în vid, ci ea trebuie să fie 
contextualizată în raport cu o “familie” 
de situaţii şi un ansamblu de cunoştinţe.  

Abilitatea integrează anumite 
cunoştinţe declarative. Abilităţile pot fi 
de ordin cognitiv, afectiv, psihomotor 
sau social. Abilităţile au un oarecare 
grad de integrare între ele, chiar dacă nu 
toate sunt solicitate cu necesitate în 
realizarea unei sarcini. 

Pentru realizarea unei sarcini didactice, 
elevul trebuie să fie conştinet că va 
utiliza elementele competenţelor în 
mod integrat. Pentru acesata, elevului i 
se va cere în mod constant să facă 
legăturile adecvate ale elementelor 
competenţei şi chiar să le schematizeze, 
pentru a facilita învăţarea în 
profunzime. În mod concret, se fixează o 
secvenţă de învăţare prin prezentarea 
unei sarcini integratoare, iar apoi, după 
ce se identifică noile cunoştinţe necesare 
pentru rezolvarea sarcinii didactice, se 
vor elabora noile activităţi de învăţare 

specifice abilităţilor, strategiilor de 
învăţare, referitoare la conţinutul 
disciplinei care nu a fost stăpânit de 
elev. Odată ce activităţile de învăţare au 
fost realizate, se procedează la 
reinvestirea noilor achiziţii în sarcina de 
învăţare integratoare (Lasnier, 2001, 
p.31-32).   

Formarea de competenţe se realizează 
prin sistematizarea şi aplicarea unor 
principii esenţiale: globalitatea, 
construcţia, alternanţa, aplicarea, 
distintincţia, semnificaţia, coerenţa, 
integrarea, iteraţia şi transferul (Lasnier, 
2001, p. 31).  

În prezent, ca rezultat al aplicării 
concepţiilor cognitiviste privind 
procesarea informaţiei, instruirea 
elevilor se axează pe tot mai mult pe 
formarea de competenţe, ca finalităţi 
educaţionale. De la pedagogia axată pe 
obiective, trecând prin pedagogia 
învăţării depline, s-a ajuns la pedagogia 
centrată pe competenţe. Didactica axată 
pe competenţe are ca preocupare majoră 
poiectarea unor situaţii de învăţare 
diverse, prin utilizarea prioritară a 
strategiilor interactive şi a evaluării 
formative. 

Competenţe-cheie la disciplina Limbă şi 

comunicare – ciclul primar 

Prin procesul de predare-învăţare 
desfăşurat în cadrul ciclurilor şcolare se 
urmăreşte formarea de competenţe–
cheie şi de competenţe specifice.  

În accepţiunea Comisiei Europene, 
competenţele–cheie reprezintă un set 
multifuncţional de cunoşţinte, abilităţi 
(deprinderi, aptitudini) şi atitudini 
transefabile, de care au nevoie toţi 
indivizii pentru împlinirea şi dezvoltarea 
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personală, pentru incluziune socială şi 
inserţie profesională. Acestea trebuie 
dezvoltate până la finalizarea educaţiei 
obligatorii pentru a funcţiona ca 

fundament pragmatic pentru învăţarea 
în continuare pe parcursul întregii vieţi 
(https://ec.europa.eu...Education) 

Tabelul I. Competenţe-cheie în domeniul “Comunicare în limba maternă” recomandate de 
Comisia Europeană  

Cunoştinţe  Deprinderi / aptitudini 
necesare pentru: 

Atitudini 

Vocabular  
 
 Gramatică funcţională (acte 
de vorbire) 
 
Conştientizarea principalelor 
tipuri de interacţiune verbală 
 
Lectura unui registru de texte 
literare şi nonliterale  
 
Principalele caracteristici ale 
diferitelor stiluri şi registre de 
limbă 
 
Variabiliatea limbii şi 
comunicării în diferite 
contexte 

a comunica oral şi scris într-o 
varietate de situaţii 
 
a monitoriza şi adapta propria 
comunicare la cerinţele 
situaţiei 
 
a distinge şi a folosi diferite 
tipuri de texte  
 
a căuta, a colecta şi a procesa 
informaţia  
 
a folosi resurse 
 
a exprima argumente orale şi 
scrise 

Atitudine pozitivă pentru 
dialog constructiv 
 
Aprecierea calităţilor estetice 
ale limbii şi dorinţa de a le 
promova  
 
Interesul de a interacţiona şi a 
comunica cu alţii  
 
Conştientizarea impactului 
limbajului asupra celorlalţi 
 
Nevoia de a înţelege şi de a 
utiliza limbajul într-un mod 
pozitiv şi responsabil 
 

Iată un exemplu de competenţă, 
capacitate şi abilitate din cadrul unor 
activităţi de predare-învăţare la 
disciplina Limbă şi comunicare (ciclul 
primar): Competenţă: interacţiunea 
verbală; Capacitate: întreţinerea 
interacţiunii prin comunicare orală; 
Abilităţi: începerea interacţiunii verbale; 
relansarea interacţiunii; utilizarea 
limbajului funcţional (vocabular 
adecvat, expresii corecte).  

În ţara noastră, sistemul de competenţe-
cheie a reprezentat şi reprezintă în 
continuare un element de referinţă al 
planurilor de învăţământ, fiind incluse 
în nota de fundamentare a acestora. 
Planurile de invăţământ şi programele 
vizează în mod direct formarea 

competenţelor-cheie prin însuşirea de 
către elevi a cunoşţinţelor necesare 
pentru comunicare orală sau scris şi prin 
formarea deprinderilor şi atitudinilor. 
Competenţele-cheie sunt, în esenţa lor, 
transversale, formându-se prin mai 
multe discipline şcolare 
(http://edums.ro/invprimar/Lb%20roma
na%20P%20I%20II.pdf). 

Formarea şi dezvoltarea competenţelor - 
cheie este precedată de formarea unor 
unor competenţe specifice, vizate în 
programele diferitelor discipline, pe 
cicluri de şcolarizare.  

Competenţele specifie pot fi considerate 
ca “finalităţi pragmatice’’ ale procesului 
de instruire. Între competenţe şi 
conţinuturile disciplinelor, în cadrul 

https://ec.europa.eu...education/
http://edums.ro/invprimar/Lb%20romana%20P%20I%20II.pdf
http://edums.ro/invprimar/Lb%20romana%20P%20I%20II.pdf
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predării-învăţării, există strânse relaţii. 
Astfel, aproape toate competenţele 
specifice din programele şcolare ale unei 
clase pot fi formate şi dezvoltate prin 
fructificarea selectivă a conţinuturilor 
ofertate de aceste programe şi exersarea 
unor situaţii şi activităţi de învăţare 
bazate pe strategii didactice interactive. 
Competenţele specifice se exercită în 
diferite situaţii de învăţare, prin anumite 
activităţi specifice, într-o varietate de 
forme şi pe baza unor suporturi 
didactice corespunzătoare. Totodată, ele 
reprezintă criterii orientative în procesul 
de evaluare (Mândruţ, Ardelean, 2012). 

Educaţia bazată pe formarea şi 
dezvoltarea competenţelor pune 
accentul pe urmărirea modului de 
realizare a finalităţilor asumate la sfârşit 
de an pentru fiecare nivel de şcolarizare. 
Astfel, se porneşte de la fixarea 
competenţelor care trebuie dobândite 
de elevi la sfârşitul învăţământului 
obligatoriu. O atenţie deosebită se 
acordă aplicării competenţelor 
curriculumului şcolar la cât mai multe 
situaţii de învăţare. 

La nivel European, testele PISA 
(Programme for International Student 
Assessment – OECD, 2000) evidenţiază, 
printrtre altele, competenţele elevilor în 
domeniul citirii şi scrierii Programme 
for International Student Assessment 
(PISA), 2000:  OECD. În cercetările 
internaţionale referitoare la citire se 
utilizează termenul “literacy” (tradus în 
lucrările din limba română prin 
“literaţie”, deşi acest termen nu există în 
DEX). Literaţia se referă la nivelul de 
dezvoltare al competenţelor de citire şi 
scriere care facilitează înţelegerea şi 
învăţarea, utilizarea şi evaluarea critică a 

informaţiilor din textele scrise şi citite 
(Chiss, 2008).  

Testele PISA stabilesc trei niveluri ale 
literaţiei (literacy): 

Literaţia de bază (baseline literacy), 
respectiv alfabetizarea necersară citirii şi 
scrierii: cunoaşterea literelor, cuvintelor 
şi structurii textului. 

Literaţia funcţională (functional 
literacy) vizează abilitatea de a citi, scrie 
şi înţelege, ceea ce permite persoanei să 
funcţioneze în şcoală şi în societate. 

Literaţia multiplă (multiple literacy) 
reprezintă capacitatea persoanei de a 
folosi competenţele de lectură, scriere, 
înţelegere şi de a realiza conexiuni 
pentru a produce, interpreta şi evalua 
critic informaţia citită sau scrisă.  

În ciclul primar elevii trebuie să atingă 
nivelul 1 şi nivelul 2 al literaţiei, 
formându-şi competenţele pentru 
literaţia de bază şi literaţia funcţională, 
iar începând cu ciclul gimnazial să 
atingă nivelul literaţiei multiple, 
dezvoltându-se competenţele lexicale. 

Competenţele lexicale - respectiv 
cunoaşterea unităţilor lexicale ale limbii, 
capacitatea de a le utiliza şi capacitatea 
de a înţelege aspectele productiv-active 
şi receptive ale vocabularului – joacă un 
rol important în procesul de comunicare 
orală şi scrisă (Biemiller, 2011). 
Competenţele lexicale se bazează pe 
cunoştinţele (unităţile) lexicale 
organizate în sisteme extrem de bogate 
şi de complexe. Cunoaşterea modului în 
care se utilizează o unitate lexicală într-
un discurs sau text (genul 
substantivelor, forma pluralului 
substantivelor şi adjectivelor, regimul 
sintaxei etc) se realizează prin 
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activităţile de predare-învăţare 
explicitate din învăţământul primar şi 
gimnazial. De asemenea, cunoştinţe 
metalingvistice trebuie dezvoltate prin 
activităţile didactice.  

Pentru asimilarea cunoştinţelor din 
disciplinele “Limbă şi comunicare” este 
necesară dezvoltarea competenţelor 
lingvistice ale elevilor, mai ales privind 
vocabularul activ bogat şi cunoştinţele 
metalingvistice referitoare la 
organizarea şi funcţionarea lexicului, aşa 
cum rezultă şi din recomandările 
Comisiei Europene privnd competenţele 
cheie urmărite în ciclul primar.  

Îmbogătirea vocabularului – premisă 

esenţială a înţelegerii lecturii 

S-a demonstrat că vocabularul elevilor 
constituie un factor cheie pentru reuşita 
şcolară, ceea ce face ca acesta să fie 
antrenat în mod deosebit în 
învăţământul primar (Blideanu, 
Şerdean, 1981; Biemiller, 2011).  

Pe baza paradigmelor didacticii 
moderne, s-au stabilit principiile de 
bază pentru îmbogăţirea vocabularului 
elevilor, cu impact în înţelegerea lecturii 
(Tabelul II). 

Tabelul II - Principiile şi activităţile de bază pentru îmbogăţirea vocabularului (după 
Biemiller, 2011; Grossmann, 2011; Godbout, Turcotte, Giguère, 2016). 

Motivarea elevilor pentru a descoperi şi a învăţa cuvinte şi expresii noi 
• Crearea unui mediu familial şi şcolar bogat în cuvinte şi expresii verbale (utilizarea unor 
“bănci”de cuvinte, cărţi ilustrate cu denumiri de cuvinte sau expresii etc.); 
• Sublinierea şi aprecierea pozitivă a cuvintelor şi expresiilor utilizate corect în conversaţii 
şi în lectura cu voce tare); 
• Propunerea unor activităţi ludice - jocuri de cuvinte şi expresii verbale; 
• Implicarea elevilor în situaţii educative şi activităţi de învăţare pentru învăţarea de 
cuvinte şi expresii noi. 

Învăţarea cuvintelor şi expresiilor verbale noi în mod explicit 
• Alegerea judicioasă a cuvintelor care trebuie învăţate (cuvinte şi expresii esenţale pentru 
înţelegerea unui text, cuvinte şi expresii care au legătură cu tema lecţiei); 
• Învătarea treptată a cât mai multe cuvinte şi expresii verbale noi; 
• Prezentarea cuvintelor şi expresiilor verbale contexte semnificative şi autentice. 
Aspecte metodice pentru învăţarea cuvintelor şi a expresiilor noi  
* să se definească în mod clar şi precis cuvintele noi şi expresiile verbale pentru ca elevii să 
le înţeleagă semnificaţia; 
* prezentarea în mai multe reprize a cuvintelor şi expresiilor verbale noi;  
* pronunţarea de către elevi a cuvintelor şi expresiilor noi; 
* prezentarea scrisă a cuvintelor şi expresilor; 
* precizarea sensului cuvintelor care este întâlnit cel mai frecvent (exemple);  
* realizarea unor contexte şi activităţi didactice pentru utilizarea de către elevi a cuvintelor 
şi expresiilor verbale noi; 
* descoperirea diferitelor semnificaţii ale unor cuvinte (polisemie, sens figurat etc.)  
* să se dea exemple referitoare la relaţiile între cuvinte (sinonime, antonime, omonime, 
familii de cuvinte etc.). 

Utilizarea unor strategii eficiente pentru ca elevii să înveţe autonom cuvinte şi expresii 
verbale noi, îmbogăţindu-şi vocabularul 
• găsirea sensului cuvintelor în funcţie de context (aspecte semantice şi sintactice); 
• examinarea diferitelor părţi ale cuvântului (prefix, sufix, rădăcină) pentru determinarea 
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sensului (aspect mofologic); 
• recurgerea la dicţionare, la glosare sau la alte lucrări de referinţă. 

Sugestii de activităţi pentru îmbogăţirea vocabularului elevilor 
• Înainte, în timpul şi după lectura cu voce tare se va discuta sensul cuvintelor noi;  
* Identificarea cuvintelor de la începutul, mijlocul sau sfârşitul unei fraze; 
 * Jocuri verbale pentru formarea unor cuvinte pornind de la un anumit număr de silabe, 
cuvinte care rimează, omonime, sinonime etc.;  
• Realizarea unei istorioare pornind de cuvintele din vocabularul extis din text; 
• Crearea unor scheme conceptuale, a unor reţele semantice (metoda “ciorchinelui”);  
• Activizarea elevilor pentru a se implica în jocuri cu cuvinte:  
 * Jocul definirii cuvintelor; 
 * Jocul “bingo verbal” – plasarea unui jeton pe cuvântul care corespunde definiţiei date de 
către profesor; 
 * Formarea de cuvinte noi pornind de la o rădăcină a unui cuvânt, prin adăugarea unor 
prefixe sau sufixe; 
 * Completarea unor fraze sau paragrafe ale unui text pornind de la cuvintele din 
“dicţionarul mintal”; 
 * Utilizarea unor cărţi cu ilustraţii, fără text, cerând elevului să integreze cuvintele sau 
expresiile verbale adecvate; 
 * Crearea de glosare de cuvinte şi expresii verbale axate pe conţinutul diferitelor discipline 
şcolare; 
* Realizarea unui dicţionar personal cu cuvinte noi, învăţate la diferite discipline şcolare;  
* Conceperea unor postere cu imagini şi cuvinte sau expresii noi, pe diferite teme. 

S-a constatat că există o relaţie reciprocă 
între nivelul de dezvoltare a 
vocabularului şi înţelegerea lecturii la 
toate disciplínele şcolare: cu cât elevul 
posedă un vocabular mai bogat şi mai 
variat, cu atât mai bine întelege textele 
citite; cu cât elevul citeşte mai mult şi 
înţelege mai bine textele citite, el învaţă 
noi cuvinte şi expresii (Goigoux, Cèbe, 
2006; Thompson, 2008; McEwan-
Adkins, 2016). 

Grossmann (2011, p. 164) subliniază 
necesitatea de a se stabili prin 
programele şcolare o progresie a 
cunoştinţelor necesare pentru 
înţelegerea sistemului lexical. Astfel, s-
au propus câteva principii de bază 
pentru dezvoltarea vocabularului în 
clasele primare: 

 a) să se dea prioritate verbelor, datorită 
faptului că verbul structurează fraza şi 
permite explorarea diferitelor 

combinaţii ale cuvintelor şi să se lucreze 
asupra diferitelor familii de cuvinte;  

b) să nu se separe vocabularul de 
sintaxă.  

Cercetările (Biemiller, 2011; Grossmann, 
2011) subliniază necesitatea de a se 
stabili prin programele şcolare o 
progresie a noţiunilor de bază necesare 
pentru înţelegerea şi utilizarea adecvată 
a sistemului lexical.  

Acţiuni pedagogice pentru formarea 

competenţelor în domeniul citirii  

Abilităţile de citire sunt în mod obişnuit 
împărţite în două categorii: 
decodificarea scrisului cunoscută şi ca 
abilitate de citire de bază şi înţelegerea 
citirii care, la rândul ei, cuprinde două 
categorii: înţelegerea cuvintelor (analiza 
semantică a cuvintelor) şi înţelegerea 
textelor (analiza sintactică şi semantică 
a propoziţiilor, frazelor sau discursului).  
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Predarea-învăţarea citirii în clasele 
primare vizează realizarea a trei 
obiective promcipale (Therrien, 2004; 
Glasson, 2007, 2013; Thompson, 2008; 
Donohue, 2012): 

a) Fluenţa – consistă în abilitatea de 
recunoaştere spontană a cuvintelor şi de 
citire a textului cu rapiditate, 
corectitudine şi expresivitate. Fluenţa se 
antrenează pornind de la dezvoltarea 
conştiinţei fonologice şi a principiului 
alfabetic prin citirea de către elev a unor 
texte sau cărţi simple, care tratează 
subiecte familiare şi care conţin mai ales 
un vocabular curent şi repetitiv, fără 
cuvinte necunoscute de copil. Pe măsură 
ce lectura copilului devine mai fluentă, 
el va citi silenţios sau expresiv cu voce 

tare, respectând semnificaţia semnelor 
de punctuaţie, ceea ce îi permite şi o mai 
bună înţelegere a sensului textului citit.  

b) Înţelegerea (comprehensiunea) – este 
abilitatea de a stabili cu uşurinţă 
legăturile între idei, de a extrage mesajul 
dintr-un text, de a reflecta asupra 
acestuia şi de a trage concluzii. O 
învăţare adecvată a lecturii se bazează 
pe cunoştinţele anterioare, pe 
competenţele lingvistice şi pe abilităţile 
superioare ale gândirii. 

c) Motivaţia de a citi – este un factor 
cheie pentru implicarea elevului în 
lectură. Se vor recomanda cărţi 
captivante, cu iconografie atractivă 
(imagini relevante), ţinând seama şi de 
vârsta cronologică şi mintală a elevului 

Tabelul III. Cadrul acţiunilor pedagogice pentru învăţarea eficientă a lecturii în ciclul 
primar 

 OBIECTIVE: 
Fluiditate- Înţelegere – Motivaţie 
Elevii sa citească fluent, înţelegând conţinutul lecturii, fiind capabili să aplice şi să 
comunice cunoştinţele şi competenţele lor în noi contexte, fiind puternic motivaţi pentru 
lectură. 

 

  CUNOŞTINŢE ŞI COMPETENŢE  
Conştinţă fonemică 
Conştiinţa fonologică  
Corespondenţe literă-sunet 
Comunicare orală  
Cunoştinţe anterioare 
Concepte asociate scrisului 
Conştinţă fonemică 
Vocabular  
Semantică şi sintaxă 
Metacogniţie şi strategii de înţelegere 
Abilităţi superioare de procesare lingvistică 

 

 METODE DE PREDARE-ÎNVĂŢARE  
Combinarea predării explicite, învăţării ghidate, învăţării autonome şi punerii în practică 
a lecturii (lectură ghidată, lectură partajată, înţelegere ghidată, lectură autonomă)ș 
Predarea-învăţarea pe grupe de nivel, individualizată şi prin cooperareș 
Tehnici de evaluare variate, cu accent pe evaluarea formativă; 
Integrarea analizei grafo-fonetice şi a analizei cuvintelor ; 
Exerciţii de literaţie/lectură; 
Activităti de lectură motivante;  
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Texte cu grade diferite de dificultate; 
Varierea genurilor literare (cu support tipărit sau electronic); 
Intervenţii personalizate asupra copiilor care riscă să nu înveţe să citească, să nu îşi 
însuşească scrierea şi comunicarea orală adecvată; 
Activităti propice pentru dezvoltarea abilităţilor superioare ale gândirii; 
O bună organizare şi gestionare a predării-învăţării în clasă; 
Implicarea părinţilor în îndrumarea elevilor pentru efectuarea sarcinilor şcolare. 

Pe baza modelului înţelegerii lecturii 
elaborat de Irvin (2007) se pot stabili 
obiectivele pedagogice pentru ca elevii 
să îşi formeze competenţele necesare 
înţelegerii lecturii şi să atingă nivelul 
literaţiei multiple (Fig. 1). 

Mai mulţi cercetători (Therrien, 2004; 
Glasson, 2007; Donohue, 2012) susţin că 
în procesul de înţelegere a lecturii rolul 
predominant îl au cunoştinţelor 
sintactice, semantice şi pragmatice, 
acestea contribuind la realizarea tratării 
morfo-sintactice. Cunoştinţele 
sintactice, semantice şi pragmatice sunt 
implicate în metacogniţie, ceea ce 
permite integrarea informaţiilor 
lingvistice şi realizarea inferenţelor 
(Irwin, 2007). Pentru a atinge un nivel 
de lectură autonomă şi a înţelege 
semnificaţia textelor citite, elevul 
trebuie să cunoască semnificaţia a cel 
puţin 95% dintre cuvintele textului 
(Donohue, 2012; Glasson, 2013).  

După cum rezultă din cele specificate 
mai sus, înţelegerea în lectură este o 
competenţă lingvistică care se bazează 
pe abilitatea de extragere a mesajului 
dintr-un text citit silenţios sau cu voce 
tare, de a reflecta asupra semnificaţiei 
mesajului şi de a trage concluzii 
pertinente.  
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  Să selecteze, evalueze şi 
controleze strategiile: 

 

 

● Să-şi evalueze înţelegerea 

● Să aplice strategiile 
studiate 

● Să mobilizeze stategiile 
bune la momentele potrivite 

  

Să decodifice: 

 

● Pe baza indicilor 
fonetici 

● Pe baza indicilor 
sintactici 

● Pe baza indicilor 
semantici 

Să citească frazele: 

 

● Să citească grupuri 
de cuvinte 

● Să aleagă 
informaţiile 
importante 

 

 

 

  

     

Să elaboreze: 

 

● Să facă predicţii 

● Să utilizeze 
cunoştinţele 
anterioare 

● Să răspundă afectiv 
şi estetic 

● Să realizeze imagini 
mintale 

● Să-şi dezvolte 
gândirea creativ-
critică 

  

 Să facă legături între 
fraze: 

 

● Să înţeleagă 
mesajul frazelor  

● Să înţeleagă 
conectorii 

● Să infereze 
legăturile implicite 

  Să înteleagă integral textul 

● Să organizeze informaţiile 

● Să rezume 

  

Fig. 1. Modelul înţelegerii lecturii (adaptat după Irwin, 2007) 

 

Să construiască 
sensul: 

Cognitiv, 
Imaginativ, 

Emoţional 
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