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Profesorul planifică activitatea didactică, organizează clasa de elevi în funcţie de natura
activităţii desfăşurate şi de obiectivele urmărite, controlează şi îndrumă, ia decizii, evaluează
activitatea elevilor şi rezultatele obţinute de ei, conform curriculumului naţional şi a
managementului eficient din domeniul educaţiei speciale.

Pornind de la aspectele menţionate şi de la specificul prozodic al limbii române, ţinând
seama de natura accentului, intonaţiei şi pauzelor, în propoziţie, precum şi datorită faptului că
procedeul citirii pe sintagme este prea puţin folosit în practica curentă, am ales această temă de
cercetare.

Obiectivul cercetării a fost studiul însuşirii citirii expresive de către copiii cu dizabilităţi
psihice, prin procedeul citirii pe sintagme.

Ipoteza cercetării a fost următoarea: prin utilizarea procedeului citirii pe sintagme se va
obţine formarea deprinderilor de citire conştientă şi expresivă a subiecţilor din grupul
experimental comparativ cu grupul de control.

Eşantioanele, atât cel experimental cât şi cel de control au fost formate din câte opt copii cu
dizabilităţi psihice (deficienţă mintală uşoară), clasa a IV- a, cu vârstele cuprinse între 11 şi 13 ani
şi C.I. cuprins între 50-69, elevi ai C.Ş.E.I Şimleu Silvaniei.

Pentru studierea efectului V.I. (procedeul citirii  sintagmatice) asupra V.D.( punctajul obţinut
la testul de evaluare a citirii conştiente şi expresive a unui text) s-a folosit un design experimental
de bază.

Desfăşurarea experimentului
- La începutul cercetării, în faza de pretest s-a făcut o evaluare iniţială ambelor eşantioane

(citirea expresivă a unor propoziţii).
- În continuare, pe parcursul semestrelor fiecare subiect din eşantionul experimental a fost

supus intervenţiei (programul de citire sintagmatică). În această perioadă asupra
eşantionului de control nu s-a intervenit, elevii parcurgând doar programa şcolară.

- La sfârşitul semestrului al II-lea, în faza de posttest elevii din ambele eşantioane au fost
evaluaţi cu acelaşi text din faza de pretest.

Stabilirea punctajului acordat:
5 puncte – citeşte sacadat, greoi, cu omisiuni şi adăugiri frecvente, deformări, repetări, câmpul

de citire este de o silabă.
6 puncte – citeşte sacadat, cu omisiuni şi adăugiri, deformări, repetări, câmpul de citire este de o

silabă
7 puncte – citeşte lent, cu omisiuni şi adăugiri, repetări, câmpul de citire este de un cuvânt
8 puncte - citeşte într-un ritm normal, fără omisiuni şi adăugiri, repetări, câmpul de citire este de

un cuvânt
9 puncte – citeşte conştient, fără omisiuni, adăugiri, respectă pauzele gramaticale
10 puncte – citeşte expresiv, respectă pauzele gramaticale şi logice necesare, intonaţia şi

accentuarea corectă
Descrierea probei: citirea pe sintagme

sintagma = unitate semantică – sintactică stabilă, formată dintr-un grup de două sau mai multe
cuvinte între care există mai multe raporturi



După cum se ştie, accentul românesc este expiratoriu sau dinamic şi are un caracter liber,
adică locul său nu este fixat pe o anumită silabă a cuvintelor. Pe variaţia forţei de expiraţie se
bazează corelaţia de accentuare, singura corelaţie prozodică cunoscută în limba română.

Libertatea accentuării nu presupune posibilitatea de a deplasa în mod arbitrar accentul de
pe o silabă pe altă. Dacă prin accent se deosebesc în vorbire anumite monografe, fie ele cuvinte
(copii – cópii, veselă – vesélă) sau forme gramaticale (sună – sunắ) înseamnă că locul accentului
pentru fiecare cuvânt sau forma în parte este fix.

Principiul expresivităţii recomandă ca fiecare propoziţie şi fiecare frază să aibă o singură
culme dinamică. Accentul propoziţiei şi a frazei are scopul de a scoate în relief ceea ce este nou,
necunoscut sau important faţă de ceea ce este vechi, cunoscut sau mai puţin important într-un
enunţ dat. El poate sta – în limba română – pe oricare membru al propoziţiei şi poate aparţine
atât propoziţiei principale, cât şi celei secundare. Dacă în cuvânt corelaţia accentuată se manifestă
„în opoziţie” silaba intensă – silabă neintensă, pentru accentuarea propoziţiei este pertinentă
diferenţa de forţă respiratorie dintre silabele accentuate ale diverselor cuvinte. De exemplu: în
propoziţia – Mama vine mâine la mine. – fiecare cuvânt polisilabic poate să îşi păstreze accentul
propriu, dar după întrebarea care stă la baza enunţului / cine? ce face? când? unde? / unul dintre
cuvinte este supus mai puternic accentuării decât celelalte:
cine? Mama vine mâine la mine.
ce face? Mama vine mâine la mine.
când? Mama vine mâine la mine.
unde? Mama vine mâine la mine.

Avântul cel mai puternic, aparţinând cuvântului celui mai apropiat, se opune celorlalte
indicând cuvântul cel mai important, se opune celorlalte accente, indicând adevăratul sens al
enunţului. Două sau mai multe propoziţii conţin elemente care din punctul de vedere al noutăţii
sau a importanţei stau pe acelaşi plan, ele vor imprima frazei două sau mai multe culmi, având
dinamica de aceeaşi intensitate.

Pe plan fonologic legătura dintre accent şi intonaţie se manifestă în poziţia funcţională a
celor două elemente:

- unei corelaţii de accent culminative îi corespunde de obicei o corelaţie de intonaţie
neculminativă

- unei corelaţii de accent neculminative îi corespunde o corelaţie de intonaţie
culminativă

În limba română, linia specifică a intonaţiei la început de sintagmă este ascendentă de la ton
sau tonuri joase, la ton sau tonuri mai înalte. Intonaţia descendentă a devenit regulată, stereotipă,
la sintagmele negative fie ele enunţiative, imperative sau interogative, care încep cu un adverb de
negaţie precum şi sintagmele exclamative, imperative sau interogative, care încep cu un element
caracteristic: interjecţie, pronume relativ, pronume interogativ.

Din punct de vedere prozodic, silaba accentuată reprezintă „timpul marcat” al vorbirii, iar
succesiunea la intervale regulate a acestor „timpi marcanţi” alcătuieşte ritmul vorbirii. Pauzele
vorbirii au la bază o necesitate organică. Ele dau posibilitate vorbitorului de a inspira. Dacă
vorbitorul ar avea libertatea să inspire după bunul plac, în oricare din momentele vorbirii,
înlănţuirea logică a cuvintelor ar fi stânjenită, iar conţinutul de idei al frazelor ar deveni greu de
înţeles. Ori, tocmai acest lucru nu îl înţeleg elevii, nu cunosc unde şi când să inspire, cum să
intoneze propoziţia sau fraza, unde trebuie să cadă accentul. Acest lucru determină o citire
greoaie, sacadată, puţin inteligibilă.

Folosirea procedeului citirii pe sintagme încearcă înlăturarea carenţelor semnalate.
Prima variantă: Elevii sunt obişnuiţi să repete cu intonaţie corespunzătoare o sintagmă

formată din două, maximum trei cuvinte. Fiecare sintagmă se citeşte de două, trei ori, murmurat,



cu intonaţia şi pauzele respective, apoi se dă intonaţia cu sunet. Elevii repetă de câteva ori
sintagma, fixându-se astfel linia ei melodică.

De la prima sintagmă elevii s-au angajat cu o deosebită plăcere în sarcină, atrăgându-i
noutatea procedeului şi situaţia creată, similară jocului. Ceea ce i-a atras în mod deosebit a fost
citirea fără sunet, pa care ei au asimilat-o murmurării unui cântec. Acest procedeu dezvoltă
memoria elevilor, auzul fonematic, atenţia şi are un efect calmant, liniştitor asupra sistemului
nervos.

A doua variantă: Constă în schimbarea barelor care disting sintagma din locul de respiraţie
şi intonaţie după procedeul indicat. Întotdeauna se aplică ambele variante în însuşirea citirii
corecte şi expresive, a unei fraze sau propoziţii.
cine? Mama/   vine mâine la mine.
ce face? Mama vine/   mâine la mine.
când? Mama vine mâine/   la mine.
unde? Mama vine mâine la mine. /

Pentru prelucrarea rezultatelor s-a folosit testul t - student
- în urma intervenţiei (citirea pe sintagme) numărul copiilor care citesc sacadat, greoi, cu

omisiuni, deformări şi adăugiri a scăzut în totalitate în grupul experimental, comparativ cu
grupul de control, în cazul căruia numărul copiilor care citesc sacadat s-a menţinut la acelaşi
nivel ridicat – trei copii din opt ( şase puncte)

- în urma intervenţiei, numărul copiilor care citesc conştient, respectând pauzele gramaticale (
nouă puncte) a crescut până trei, comparativ cu grupul de control, în cazul căruia doar un
copil citeşte conştient

- în urma intervenţiei, unul dintre copiii din grupul experimental a obţinut punctaj maxim – 10
puncte, citeşte expresiv, respectând pauzele gramaticale şi logice, comparativ cu grupul de
control în cazul căruia nici un copil nu citeşte expresiv.

diferenţa mediilor DF valoarea lui t valoarea lui p

1,625 7 2,875 0,0238

Ipoteza nulă Ho supusă testării este că diferenţele înregistrate nu sunt semnificative,
acestea datorându-se factorilor aleatori şi nu intervenţiei pedagogice (citirea pe sintagme) ce a
constituit variabila manipulată în cadrul experimentului.

Valoarea t= 2,875 infirmă ipoteza nulă, se acceptă ipoteza specifică, considerându-se că
diferenţele dintre cele două medii (1,625) este statistic semnificativă la pragul de semnificaţie p =
0,0238 şi se datorează variabilei independente (citirea pe sintagme)

p < 0,05 - şansele ca rezultatele să se datoreze strict întâmplării sunt mai mici de 1%
Concluzii: În urma analizei, prelucrării şi interpretării rezultatelor, a rezultat că experimentul a
dovedit eficienţa lui în îmbunătăţirea expresivităţii citirii. Poate că vom reuşi să transformăm
procedeul citirii pe sintagme în metoda de lucru de bază în însuşirea citirii expresive,
îmbunătăţind-o şi adaptând-o condiţiilor concrete ale şcolii şi dizabilităţilor psihice (deficienţei
mintale).

Se impune astfel interferarea de către cadrele didactice a cât mai multor procedee care să
asigure însuşirea cititului. Încă din clasele mici trebuie să se acorde atenţia cuvenită citirii pe
sintagme, pentru marcarea duratei de efectuare a pauzelor de reliefare a accentului şi a intonaţiei.

Totuşi, deoarece nu putem stabili cu certitudine dacă îmbunătăţirea performanţelor s-a
datorat numai intervenţiei şi în ce măsură au mai contribuit şi alţi factori (evenimente stresante
şi/sau defavorizante) este indicat ca această metodă să fie utilizată o perioadă de timp mai
îndelungată ca procedeu auxiliar în cadrul şcolii.




