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1. Ştiu – Vreau să știu – Am învățat

Paşii metodei:
 Împărţiţi tabla în trei coloane mari, notate „ŞTIU“, „VREAU SĂ ŞTIU“
şi „AM  ÎNVĂȚAT”
 Prezentaţi subiectul şi rugaţi elevii să spună ce ştiu sau cred că ştiu
despre subiect.
 Discutaţi până când se detaşează un set de elemente esenţiale.
 Notaţi-le în coloana „ŞTIU“ de pe tablă şi rugaţi elevii să facă la fel în
caietele lor.
 Vor apărea şi puncte neclare, pe care le puteţi nota în zona „VREAU SĂ
ŞTIU“.
 Rugaţi elevii să se gândească la lucruri pe care ar fi curioşi să le afle şi
care au legătură cu subiectul şi notaţi-le în coloana a doua.
 Ajutaţi elevii să formuleze întrebări asupra punctelor neclare.
 Recitiţi întrebările care au apărut şi indicaţi-le pasajul ce trebuie citit.
 După ce termină de citit, abordaţi coloana „CE AM ÎNVĂŢAT?“. Rugaţi
elevii să noteze pe caietele lor lucrurile cele mai importante pe care le-au
aflat, aliniind răspunsurile cu întrebările iniţiale şi notând celelalte
informaţii .
 Rugaţi elevii să prezinte întregii clase ideile din coloana „AM
ÎNVĂŢAT“ din caietele lor şi notaţi-le şi dumneavoastră pe tablă.
 Rugaţi elevii să compare ce ştiau cu ceea ce au aflat şi comparaţi şi
răspunsurile notate cu întrebările puse de ei.
 Rugaţi-i să decidă ce să facă cu întrebările rămase fără răspuns, ceea ce
poate duce la un nou ciclu ŞTIU / VREAU SĂ ŞTIU / AM ÎNVĂŢAT şi la
alte studii.

2. Rol –Audienţă – Format –Temă (acronimul RAFT)

Este o modalitate de a explora o varietate de formate posibile şi de a scrie
convingător despre un subiect. Reprezintă o abordare structurată a
scrierii,care îi ajutăpe elevi :
-să se detaşeze de ei înşişi;
-să se concentreze asupra audienţei;



-să-şi folosească imaginaţia;
-să exploreze o varietate de formate posibile şi să scrie cu convingere pe o
anumită temă.
Scrierea unui referat din diferite surseîi îndrumă pe elevi cum să scrie
referate, astfel încât cercetarea să decurgă din întrebările lor personale şi să
ia în considerare materiale din mai multe surse. Scrierea unui eseu
argumentativeste o activitate ideală după o dezbatere în sala de clasă. Într
-un eseu argumentativ, autorul îşi stabileşte o poziţie şi o susţine
enumerând argumentele în favoarea acesteia. Astfel de eseuri se
aseamănă cu argumentările sau dezbaterile din lumea reală în sensul că
urmăreşte să-i convingă pe ceilalţi să împărtăşească punctul de vedere al
autorului.
Rolul autorului: autorul poate fi unul celebru, un om de ştiinţă, un
politician, un jurnalist, un detectiv, un extraterestru sau chiar un animal ori
un obiect.
Audienţa: publicul poate fi un avocat, un om cu experienţă, un corp
legislativ, un juriu la un concurs, o actriţă renumită, un cântăreţ preferat,
gazda unui talk-show sau oricine căruia autorul doreşte să i se adreseze.
Format: lucrarea poate fiun editorial, o ştire, un scenariu de film, un articol
de ziar, un discurs, o carte pentru copii, o notă scrisă, o scrisoare, o
reclamă, o piesă de teatru, o pagină de web, un set de instrucţiuni sau orice
format pare potrivit.
Temă: formularea temei trebuie să fie însoţită de un verb care să exprime
clar scopul autorului; de exemplu, să îndemne
pe toată lumea să oprească construcţia noii autostrăzi, să solicite
rambursarea plăţii pentru un produs defect, să convingă un post de
radio să acorde în fiecare săptămână o oră pentru un spectacol dedicat
adolescenţilor din oraş, să convingă un investitor să sprijine o nouă
invenţie.
Paşii metodei RAFT:
 Explicaţi scopul RAFT şi componentele sale.
 Scrieţi o lucrare ca model pe baza RAFT.
 Organizaţi o sesiune de brainstorming, pentru a identifica subiecte
posibile legate de tema pe care o studiaţi.
 Organizaţi o sesiune de brainstorming pentru stabilirea rolului / rolurilor
posibile.
 Organizaţi o sesiune de brainstorming pentru stabilirea publicului.
 Stabiliţi formatulcel mai potrivit.
 Scrieţi lucrarea şi comunicaţi-o publicului.
 Exprimaţi-vă părerea faţă de respectiva scriere.




