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DESPRE RAPORT
INTERPRETAREA ACESTUI RAPORT

Scop:
Acest raport descrie nivelul de cunoștințe și de competențe la disciplina limba și
literatura română pentru elevul testat. El se bazează pe BRIO®, sistemul de
testare standardizată pentru accelerarea performanței în învățământ.

Cui se adresează?
Raportul se adresează părinților, elevilor și/sau profesorilor care vor să afle
stadiul de pregătire a elevului evaluat prin sistemul BRIO.

De ce este utilă testarea cu ajutorul testelor BRIO?
Raportul realizat în urma testării reprezintă o analiză generală a gradului de
pregătire la disciplina limba și literatura română, cuprinzând informații relevante
despre ariile cu rezultate bune (punctele tari) și ariile cu rezultate slabe (punctele
vulnerabile) ale școlarului la această disciplină.
Itemii propuși în cadrul testelor BRIO sunt concepuți pe baza programei școlare
obligatorii aprobate de Ministerul Educației Naționale.
Testarea poate fi făcută și la clasă, întrucât testele se bazează pe principiul IRT
(Item Response Theory) care ajută la minimizarea efectelor trișării prin oferirea
de seturi unice de întrebări pentru fiecare elev în parte. Față de testele fixe, unde
persoanele evaluate ar putea avea posibilitatea de a-și împărtăși întrebările,
testele care utilizează principiul IRT elimină posibilitățile de a obține avantaje
neloiale. Mai mult IRT permite testarea adaptativă, astfel un test devine mai mult
sau mai puțin dificil în funcție de performanța candidatului.
Prin urmare, pe baza raportului se poate stabili nivelul actual de cunoștințe și
competențe al elevului, se pot stabili ariile către care elevul evaluat ar trebui să
își canalizeze eforturile de învățare și se pot lua decizii privind intervențiile
pedagogice necesare. De asemenea, raportul permite monitorizarea progresului
unui elev, atunci când acesta este comparat cu alte testări BRIO.
În ciuda acurateței și sofisticării sistemului de testare BRIO, care îl fac probabil cel
mai performant sistem de testare educațională din România, este recomandabil
ca, pentru decizii cu impact mare asupra elevului, rezultatele din raport să fie
luate în considerare coroborat cu informații suplimentare precum notele școlare,
opinia profesorului de la clasă sau a altor cadre didactice, intențiile și opiniile
părinților, discuții cu elevul însuși. Prin coroborarea rezultatelor obținute la
testele BRIO cu informațiile primite de la toți actorii cu care elevul relaționează
(profesori, părinți), se poate obține o imagine cât mai clară asupra
situației/nivelului școlar.
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CE INFORMAȚII POT FI GĂSITE ÎN ACEST RAPORT

Secțiuni:
Raportul BRIO® are următoarele componente:

1. Secțiune introductivă
2. Secțiune de prezentare a rezultatelor generale
Secțiunea introductivă este chiar aceasta pe care o citiți acum.
Secțiunea de prezentare a rezultatelor generale arată rezultatul general al
elevului testat pentru limba română, precum și pentru principalele ramuri ale
acestei discipline, atunci când acestea se studiază la clasă în mod explicit separat.

Scorul BRIO®:
Rezultatele sunt prezentate sub forma scorului BRIO, un scor care poate varia
între 0 (foarte slab) și 100 (foarte competent). Cu cât scorul este mai mare, cu
atât el indică un nivel de cunoștințe și competențe mai ridicat.
Scorul BRIO® este un scor-centilă: el arată cum se compară elevul testat cu toți
ceilalți copii din România care parcurg aceeași clasă ca și el. De exemplu, pentru
un elev care se află la centila 70 (a obținut scorul BRIO® 70) vom spune că 30%
dintre elevii din România (de acea vârstă sau clasă) sunt mai buni decât el în timp
ce 70% sunt mai slabi sau egali cu el. Totodată, un copil care are centila 90
(scorul BRIO®90) are în fața sa doar 10% din populația școlară comparabilă iar
90% dintre elevii de aceeași clasă sunt mai slabi decât el – acesta este un scor
foarte bun.
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Profilul competențelor:
În secțiunea Profilul competențelor sunt prezentate scorurile generale pentru
toate dimensiunile (capitolele) măsurate, sub formă de profil. Scorurile pentru
fiecare dimensiune variază între 0 și 100 și permit observarea per ansamblu a
punctelor mai slabe și a punctelor celor mai puternice puncte pentru elevul
testat.

Descrierile rezultatelor:
În secțiunea de prezentare a rezultatelor detaliate sunt analizate pe rând
rezultatele elevului pentru fiecare dimensiune. Astfel, se explică ce anume a fost
măsurat în cadrul fiecărei dimensiuni, care este scorul obținut de elevul testat și
care este semnificația acestui scor. Informația poate fi utilizată de elevi, părinți și
profesori pentru a înțelege în detaliu ce cunoștințe și competențe are elevul dar
și ce cunoștințe și competențe îi lipsesc acestuia (conform cerințelor programei
școlare aferente clasei în care se află). Totodată pe baza rezultatelor obținute de
elev, se pot dezvolta modalități personalizate de intervenție educațională.
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SCORUL BRIO®
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Scor BRIO®: centila 100
Secțiunea de prezentare a rezultatelor generale arată rezultatul general al
elevului testat pentru limba și literatura română, precum și pentru principalele
domenii ale acestei discipline (de exemplu, limbă şi comunicare, literatură),
atunci când acestea se studiază la clasă în mod explicit separat.
Pentru centila 100, elevul testat este plasat în categoria "expert". Găsiți mai jos o
descriere a categoriei, pe care o puteți compara cu descrierile celorlalte categorii
de competență pentru clasa a I-a.

Expert
Avansat
Competent
Intermediar
Satisfăcător
Insuficient
Pentru a putea realiza o comparație a rezultatului obținut, mai jos găsiți o listă
completă cu descrierile tuturor categoriilor de competență pentru clasa a I-a.
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EXPERT
folosește eficient modalități de analiză a textelor literare/nonliterare studiate sau
nestudiate din perspectiva tematicii, a structurii sau a stilisticii
este capabil să înțeleagă mesajul global al oricărui tip de text și analizează
aspectele implicite
exersează performant competența de a-și adecva strategia de lectură la specificul
textului, în vederea înțelegerii și a interpretării
identifică, evaluează și compară cu ușurință argumente diferite, în exprimarea
viziunilor despre lume, despre artă, despre condiția umană, reflectate în texte
literare sau nonliterare
recunoaște cu ușurință și compară eficient ideile şi atitudinile diferite în
dezvoltarea aceleiaşi teme literare
cunoaște normele limbii literare la toate nivelurile (fonetic, ortografic şi de
punctuaţie, morfosintactic, lexicosemantic, stilistico-textual)
utilizează conștient, nuanțat și corect achizițiile lingvistice în receptare, cunoscând
rolul acestora în reliefarea mesajului

AVANSAT
folosește majoritatea modalităților analiză a textelor literare/nonliterare studiate
sau nestudiate din perspectiva tematicii, a structurii sau a stilisticii
este capabil, aproape întotdeauna, să înțeleagă mesajul global al textului și
analizează majoritatea aspectelor implicite
are capacitatea de a-și adecva strategia de lectură la specificul textului, în vederea
înțelegerii și a interpretării
identifică, evaluează și compară eficient argumente diferite, în exprimarea
viziunilor despre lume, despre artă, despre condiția umană, reflectate în texte
literare sau nonliterare
identifică și compară ideile şi atitudinile diferite în dezvoltarea aceleiaşi teme
literare
cunoaște normele limbii literare la toate nivelurile (fonetic, ortografic şi de
punctuaţie, morfosintactic, lexico-semantic, stilistico-textual)
utilizează conștient, nuanțat și corect achizițiile lingvistice în receptare, cunoscând
rolul acestora în reliefarea mesajului
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COMPETENT
folosește unele modalități de analiză a textelor literare/nonliterare studiate sau
nestudiate din perspectiva tematicii, a structurii sau a stilisticii
este, în mod curent, capabil să înțeleagă mesajul global al textului și analizează
mare parte din aspecte implicite
are capacitatea rezonabilă de a-și adecva strategia de lectură la specificul textului,
în vederea înțelegerii și a interpretării
identifică, evaluează și compară relativ ușor argumente diferite, în exprimarea
viziunilor despre lume, despre artă, despre condiția umană, reflectate în texte
literare sau nonliterare
identifică și compară ideile şi atitudinile diferite în dezvoltarea aceleiaşi teme
literare
cunoaște majoritatea normelor limbii literare la toate nivelurile (fonetic, ortografic
şi de punctuaţie, morfosintactic, lexico-semantic, stilistico-textual)
utilizează achizițiile lingvistice în receptare, cunoscând rolul acestora în reliefarea
mesajului

INTERMEDIAR
identifică idei în text, dar nu reușește să folosească modalități de analiză a textelor
literare/nonliterare studiate sau nestudiate din perspectiva tematicii, a structurii
sau a stilisticii
ezită în procesul de receptare a mesajului global al textului și de analiză a
aspectelor implicite
are dificultăți în procesul de a-și adecva strategia de lectură la specificul textului, în
vederea înțelegerii și a interpretării
identifică, evaluează și compară cu dificultate argumente diferite, în exprimarea
viziunilor despre lume, despre artă, despre condiția umană, reflectate în texte
literare sau nonliterare
identifică și compară superficial ideile şi atitudinile diferite în dezvoltarea aceleiaşi
teme literare
cunoaște parțial normele limbii literare la toate nivelurile (fonetic, ortografic şi de
punctuaţie, morfosintactic, lexico-semantic, stilistico-textual)
utilizează ezitant achizițiile lingvistice în receptare, cunoscând parțial rolul acestora
în reliefarea mesajului
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SATISFĂCĂTOR
identifică foarte puține idei în text și nu reușește să folosească modalități de
analiză a textelor literare/nonliterare studiate sau nestudiate din perspectiva
tematicii, a structurii sau a stilisticii
are dificultăți în procesul de receptare a mesajului global al textului și de analiză a
aspectelor implicite
are dificultăți în procesul de a-și adecva strategia de lectură la specificul textului, în
vederea înțelegerii și a interpretării
identifică, evaluează și compară cu dificultate argumente diferite, în exprimarea
viziunilor despre lume, despre artă, despre condiția umană, reflectate în texte
literare sau nonliterare
identifică și compară superficial ideile şi atitudinile diferite în dezvoltarea aceleiaşi
teme literare
cunoaște superficial normele limbii literare la toate nivelurile (fonetic, ortografic şi
de punctuaţie, morfosintactic, lexicosemantic, stilistico-textual)
utilizează cu dificultate achizițiile lingvistice în receptare, necunoscând rolul
acestora în reliefarea mesajului

INSUFICIENT
identifică cu foarte mare dificultate idei în text și nu reușește să folosească
modalități de analiză a textelor literare/nonliterare studiate sau nestudiate din
perspectiva tematicii, a structurii sau a stilisticii
nu înțelege mesajul global al textului și nu are capacitatea de analiză a aspectelor
implicite
nu poate adapta strategia de lectură la specificul textului, în vederea înțelegerii și a
interpretării
nu identifică, nu evaluează și nu compară argumente diferite, în exprimarea
viziunilor despre lume, despre artă, despre condiția umană, reflectate în texte
literare sau nonliterare
nu identifică și nu compară ideile şi atitudinile diferite în dezvoltarea aceleiaşi teme
literare
nu cunoaște normele limbii literare la toate nivelurile (fonetic, ortografic şi de
punctuaţie, morfosintactic, lexico-semantic, stilistico-textual)
nu are achiziții lingvistice pe care să le folosească în receptarea textului,
necunoscând rolul acestora în reliefarea mesajului
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PROFILUL COMPETENȚELOR
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DETALIEREA COMPETENȚELOR
COMUNICARE
Prin capitolul Comunicare sunt evaluate competențe și conținuturi aferente, menționate în
programa școlară:
utilizarea imaginilor pentru indicarea semnificaţiei unui mesaj;
formularea unor titluri potrivite textului;
utilizarea formulelor specifice în situaţii concrete de tipul: invitaţie, urare, solicitare,
prezentarea unor scuze etc.;
adesarea unor formule de adresare, de solicitare, de mulţumire, adaptate
interlocutorului;
cunoașterea unor reguli de joc, a unor norme ale clasei;
identificarea personajelor, locului şi timpului unei întâmplări prezentate în textul citit;
recunoaştere a unor personaje, a unor poveşti după indicii date;
jocuri de tipul: „Spune mai departe”, „Cine este personajul?”, „Continuă versul/
strofa”, „Spune după mine” etc.
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CITIRE
Prin capitolul Citire sunt evaluate competențe și conținuturi aferente, menționate în
programa școlară:
selectarea unor enunţuri simple, scrise, care exprimă mesajul textului, dintr-o
pereche de enunţuri date;
decodificarea mesajului încifrat în ghicitori;
stabilirea valorii de adevăr a unor afirmaţii despre conţinutul unor enunţuri sau al
unui text scurt;
intuirea unor cuvinte însoţite de imagini corespunzătoare;
stabilirea valorii de adevăr a unor afirmaţii despre conţinutul unor enunţuri sau al
unui text scurt.
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SCRIERE
Prin capitolul Scriere sunt evaluate competențe și conținuturi aferente, menționate în
programa școlară:
adăugarea unor cuvinte/ semne de punctuaţie în enunţuri eliptice;
ordonarea cuvintelor care formează un enunţ;
aşezare în pagină a datei, a titlului, a alineatelor, de păstrare a distanţei dintre
cuvinte;
adăugarea unor cuvinte/semne de punctuaţie în enunţuri eliptice;
jocuri care solicită schimbul unor mesaje scrise.
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ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A COMUNICĂRII
Prin capitolul Elemente de construcţie a comunicării sunt evaluate competențe și
conținuturi aferente, menționate în programa școlară:
adăugarea unor cuvinte/ semne de punctuaţie în enunţuri eliptice;
recunoaşterea unor simboluri întâlnite în situaţii cotidiene: M – metrou, P- parcare, I informaţii, intrare, ieşire, farmacie, trecere de pietoni, semafor etc.;
exerciţii de completare a unor rebusuri în care definiţiile sunt date prin desene/
simboluri;
asocierea unor cuvinte/ enunţuri, scrise cu litere de tipar şi de mână, cu imaginile
potrivite;
aranjarea literelor astfel încât să formeze cuvinte;
despărțirea în silabe;
alegerea literelor care să completeze cuvântul dat.

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

Scorul obținut de elevul testat la această dimensiune este de

Română, clasa a I-a | 14.11.2019

65

70

75

80

85

90

100

95

100

100, adică EXPERT .

Copyright BRIO®, toate drepturile rezervate

12

