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Instrumente de sprijin
VERIFICAREA ORTOGRAFIEI

Obiectivele instrumentului
1. Explicarea motivului pentru care este important să
se scriem corect
2. Tehnici de îmbunătățire a ortografiei
3. Recomandări în funcție de vârstă
4. Liste de verificare a ortografiei
5. Aplicații pentru corectare și editare

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Conținutul și materialul de mai sus reflectă
numai opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare a informațiilor
expuse.

1. De ce este important să se scriem corect?
Verificarea ortografică poate părea o sarcină repetitivă și intensă pentru elevii de
toate vârstele. Înainte de a-i învăța cum să-și dezvolte această abilitate, poate fi util
să le explicați motivul pentru care este important să-și îmbunătățească ortografia.
a) Verificarea ortografică este o abilitate care trebuie dezvoltată
Se întâmplă ca cei mai mulți dintre noi să avem dificultăți cu ortografia unor cuvinte.
La urma urmei, există anumite excepții ortografice și dificultăți de ortografie în toate
limbile. În plus, corectarea spontană a ortografiei implică niște abilități de
multitasking: acest lucru poate fi deosebit de dificil pentru elevii cu tulburări specifice
de învățare. Acesta este motivul pentru care este important să obișnuți elevii să
caute erorile, atenție doar să le dați câte o instrucțiune pe rând.
b) Ortografia corectă ne ajută să fim înțeleși de ceilalți
Elevii uneori simt că ortografierea unor cuvinte este prea complicată, prin urmare,
este important să-i învățăm că ortografia corectă îi ajută să fie înțeleși de ceilalți.
Exemplul de mai jos demonstrează punctul de vedere expus mai sus.
"Nu doar la școală scrierea corectă este importantă: la locul de muncă, o scriere fără
greșeli vă va face să arătați mai profesionist. În timp ce în "viața reală" greșelile de
ortografie ar putea trece uneori neobservate, este un lucru bun să înveți să le eviți în
timp ce ești la școală. În primul rând, dacă nu aveți dificultăți de ortografie, vă veți
simți mai confortabil cu exprimarea în scris. De asemenea, este mai ușor pentru
celălalt să citească ceea ce ai scris atunci când nu există greșeli de ortografie. "
c) Calculatorul vă poate ajuta doar într-o oarecare măsură
Elevii ar putea crede că verificarea automată este suficientă pentru a avea o scriere
corectă. În zilele noastre, corectoarea automată este disponibilă pentru fiecare
program de scriere a textului și pentru telefoane inteligente. Cu toate acestea, ele
pot fi mai dificil de utilizat decât s-ar putea crede. Uneori, pot propune mai multe
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variante de scriere pentru textul tastat. Pot propune mai multe moduri de corectare a
gramaticii. În ambele cazuri, elevii trebuie să aibă un simț al ortografiei sau al
gramaticii de utilizat. De aceea, chiar și într-o epocă de corecție automată a textului,
este esențial să învățăm cât mai multe despre ortografie și gramatică.

2. Tehnici de îmbunătățire a ortografiei
Îmbunătățirea ortografiei ar putea părea o activitate care necesită multă muncă.
Concentrarea asupra propriilor greșeli nu sună deosebit de distractiv. Vestea bună
este că atunci când elevii învață cum să învețe din greșelile lor, ei vor vedea calea
către succes! Mai jos găriți câteva tehnici de îmbunătățire a ortografiei.
a) Învăță din greșelile tale
Profesorul îți arată greșelile pentru a te ajuta să le identifici. Când ești acasă, citește
ce au corectat pe testul tău. Asigură-te că înțelegi de ce te-au corectat. Pentru a te
asigura că vei ști să eviți o eroare recurentă, scrie-o pe o coală de hârtie. Citește
aceste corecții cu voce tare sau scrie-le de mai multe ori, indiferent de ce alte tehnici
de memorare folosești mai des. În timp, îți vei aminti cum să eviți aceste greșeli.

b) Nu ezita să puni întrebări
Când profesorul corectează exercițiile sau testele în clasă, ascultă cu atenție.
Notează tot ce nu înțelegi. Încearcă să cauți răspunsul. Dacă nu înțelegi cele
corectate, cere ajutorul unui prieten sau al profesorului până totul devine clar!
c) Cum să corectați greșelile de ortografie
Partea bună este că odată ce ai învățat tehnici de verificare a ortografiei, le vei folosi
mai des, iar scrierea corectă va deveni mai ușoară!
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1. O modalitate bună de a verifica orice greșeală de ortografie sau de
gramatică este folosirea unei liste de verificare a ortografiei. Există mai multe
astfel de liste. Vei găsi câteva modele mai jos.
2. Pe lângă tehnicile generale de corectare, trebuie să afli care sunt cele mai
mari dificultăți ale tale. Există, probabil, cuvinte pe care le spui mai des
incorect. Fă o listă a acestor cuvinte. Când verifici ortografia, asigură-te că
verifici în special aceste cuvinte!

3. Recomandări în funcție de vârstă
6-8 ani Pentru elevii mai mici, corectarea gramaticală poate fi mai dificilă și ar
putea fi și obositoare. Încurajați-i să se concentreze asupra verificării
ortografiei și a gramaticii pentru noțiunile pe care doriți să le studieze la oră
(vocabular, timp etc.)

8-10

Pentru această perioadă de vârstă, încurajați elevul să sublinieze textul în

ani

timp ce îl corectează cu un creion. De exemplu, ei pot uni verbul cu
subiectul sau adjectivul cu substantivul, pentru a verifica dacă sunt corecte.

10-12

La această vârstă, elevii înțeleg mai bine cuvintele grele. Sprijiniți-i în

ani

crearea unei liste de verificare care să se concentreze în special pe aceste
dificultăți.

12-14

Elevii din acest grup de vârstă scriu deja texte mai lungi. Pe lângă

ani

verificarea ortografică, au nevoie de sprijin în urmărirea coerenței textului.
Pentru verificarea ortografică, ei pot face o listă cu cele mai mari dificultăți
ale lor pentru a se asigura că nu vor pierde prea multă energie atunci când
vor verifica gramatical textul.

14-16

Încurajați elevii mai mari să-și creeze propria grilă de verificare a ortografiei.

ani

În timpul examenelor, s-ar putea să nu aibă timp să verifice tot, mai ales
dacă au de scris texte mai lungi. În acest stadiu, ei își cunosc în general
dificultățile. Puteți oferi asistență în abordarea acestora.
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4. Liste de verificare a ortografiei
a) Listă de verificare de bază

b) Grilă avansată de verificare a ortografiei
Categorie

Activitate

Verbe

1. Identificați toate verbele din text
2. Identificați subiectul pentru fiecare verb
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3. Verificați dacă utilizați conjugarea potrivită în funcție de
subiect
4. Verificați dacă utilizați timpul corespunzător

Substantive

Verificați dacă utilizați singular sau plural conform textului

Punctuație

1. Verificați dacă există o majusculă la începutul fiecărei
propoziții
2. Verificați dacă există punctuație adecvată la sfârșitul
fiecărei propoziții (de exemplu: . , ! , ? , …)
3. Verificați dacă utilizați corect virgulele

Adresarea

1. Faceți o listă de cuvinte pe care le scrieți greșit și

dificultăților

verificați dacă acestea sunt corecte
2. Verificați dacă scrieți corect ortogramele, cum ar fi:
- mai, m-ai
- la, l-a
- va, v-a

Coerența

1. Verificați dacă fiecare propoziție are sens

textului (pentru
elevii mai în

2. Verificați dacă sensul unui paragraf este coerent (o

mari)

idee pe paragraf)
3. Verificați dacă cuvintele de legătură sunt utilizate
corespunzător
4. Verificați dacă textul pe care l-ați scris urmează o
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succesiune logică

4. Aplicații pentru corectare și editare
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