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SCO Method – Orthography Correctly Writting  

Marius Ionel CORFUS1 

Abstract 
One of the greatest challenges for the small schoolchild which begins with the 

graduation of the first grade, when he starts writing all by himself sentences and phrases, 
has proved in time to be represented by the proper writing of the hyphen. Different 
publishing houses haven't managed this problem right, and as a proof of that we came 
across with many scientific mistakes in student's books or lots of difficult explanations to 
comprehend. By taking this into consideration, I consider that the small schoolchild has to 
understand the reason of using the hyphen even from the early stages of writing learning, 
avoiding in this way the acquiring of wrong writing skills. This can be done by using a 
teaching method suitable for the end of the first grade and for the beginning of the second 
grade. The final purpose is the correct use of the hyphen in the Romanian language. We 
got the maximum efficiency with this method by separating the use of the hyphen in the 
speaking and the writing skill, using for that a rule that applies in both skills,in speaking 
and in writing. 
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Motivare 

Una din marile dificultăţi cu care se confruntă scolarul mic (clasa 
întâi spre sfârşit iar apoi clasele a doua, a treia şi a patra) o constituie scrierea 
corectă a ortogramelor limbii române. În acest sens există explicaţii în 
literatura de specialitate, explicaţii de genul: “când se poate înlocui cu 
cuvântul……. Se scrie despărţit”, “când are sensul de ………..”, se scrie….. etc 
(Şoşa, 1997, p. 109). E adevărat că programele şcolare în vigoare prevăd 
însuşirea treptată doar a câtorva ortograme, mai uzuale, ca să spunem asa, 
dar practic este imposibil ca un elev din clasa a doua, de exemplu, să 
foloseascăîn exprimarea sa scrisă doar acele ortograme pe care le prevede 
programa şcolară pentru clasa a doua (Crăciun, 2009, p. 72). De pildă într-o 
temă dată acasă el va folosi şi alte ortograme decât cele învăţate şi, cel mai 
probabil le va scrie greşit (Nedelcu, 2012, p. 49). 
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 Atunci ce ne facem noi, profesorii? Nu putem să-i oferim şcolarului 
mic explicaţii academice, deoarece noţiunile de verb, pronume, complement 
direct sau indirect, modul conjunctiv şi altele îi sunt necunoscute şi la această 
vârstă nici nu le-ar putea înţelege. Nici nu va putea reţine explicaţii de genul 
“când se înlocuieste cu….” sau “când urmează o acţiune…”, (Academia Română, 
2008, p. 56), deoarece sunt foarte multe ortograme care au la rândul lor 
foarte multe sensuri şi nu toate ortogramele după care urmează o actiune se 
despart….. doar încărcăm memoria bietului copil şi va face tot mai multe 
confuzii (Coteanu, 1995, p. 523). Şi apoi dacă se desparte, unde se pune 
cratima? După prima, a doua sau a treia literă? (Graur, 2010, p. 62) 

Mai rămâne să spunem: “Nu folosiţi ortogramele pe care nu le-aţi învăţat” 
sau “N-ai învăţat ortograma asta, ai scris-o greşit dar nu-ti iau în considerare greşeala 
pentru că vom învăţa noi prin clasele mai mari cum se scrie corect, nu-ţi pot explica acum 
pentru că esti prea mic!” 

Ultimele două variante ar fi cele mai grave greşeli metodice pe care 
le-ar putea face un cadru didactic. Nu este de conceput o astfel de atitudine, 
nu ne este permis să lăsăm copii să persiste în greşeli, deoarece acestea se 
transformă în deprinderi care mai târziu vor fi foarte greu sau chiar imposibil 
de eliminat (Graur, 2009, p. 93) 

Iată deci importanţa unei reguli generale, a unei metode de explicare 
a scrierii corecte a ortogramelor limbii române, metodă care poate fi folosită 
chiar din clasa întâi. 

Descriere metodei 

Idea centrală este că elevul trebuie să simtă, să trăiască limba română, 
nu să o considere o structură rigidă de axiome.  

Acest procedeu didactic are la bază ideea că, dacă în structura unui 
cuvânt, sau, mai bine zis, a unui grup de două cuvinte, adică a unei 
ortograme apare cratima, o parte din ortograma respectivă poate fi exclusă 
din propoziţie, eliminată, fără ca sensul (înţelesul) să se schimbe. Eliminând 
o parte din acea ortogramăşi păstrând restul cuvintelor propoziţiei, voi 
obţine o propoziţie sau cel puţin o expresie corectă din punct de vedere 
gramatical, în limba română, desigur. Adică va rezulta propoziţia sau expresia 
iniţială, dar fără o parte din ortograma în cauză. Dacă nu pot separa 
ortograma şi să obţin astfel o propoziţie sau o expresie corectă, în limba 
română, înseamnă că acea ortogramă nu se scrie cu cratimă, se scrie legat. 
Cratima se pune acolo unde pot separa ortograma. 

Analiza trebuie să se axeze pe construcţia ortogramei în cauză. 
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EXEMPLE 

În acest sens voi oferi câteva exemple simple pentru diferite tipuri de 
ortograme. 

 
Ortograme în exemple de genul: 
Mama l-a văzut pe Ionel. 
Cum se scrie correct: la sau l-a? 
Pot spune: Mama a văzut pe Ionel.(poate dispărea din propoziţie 

cuvântul “l” şi am obţinut o propoziţie corectă păstrând restul cuvintelor din 
propoziţia iniţială). 

Anticiparea complementului direct exprimat prin forma neaccentuată 
a pronumelui personal constituie un fenomen lingvistic specific limbii 
române, care o diferenţiază de celelalte limbi romanice (Dimitriu, 1999, p. 
432). 

 
E adevărat, nu se poate spune “Mama l văzut pe Ionel”, dar prima 

variantă “Mama a văzut pe Ionel” este eligibilă. 
Tipul acesta de formulări sunt posibile în contexte ca: 
“A văzut pe Ionel” - Când? Cum?  
 
Demers metodologic: 
 
Se desparte? Să vedem: 
Pot spune: “a văzut” - “l-a văzut”? Da, deci de desparte. 
Unde pun cratima? 
Îl pot lua pe “l” din propoziţie? Da. 
Deci cratima se pune între “l” şi “a”, pentru ca acolo se poate separa 

ortograma. 
Pot spune: “Mama l-a văzut pe Ionel --- Mama a văzut pe Ionel” 
 
3.2 Dar în exemplul: “Eu merg la şcoală.”, nu pot spune: 
“Eu merg l şcoală” sau 
 “Eu merg a şcoală”. 
În acest caz nu obţin o propoziţie corectă în limba română, deci 

cuvântul “la” nu se desparte, oricâte variante aş încerca. 
 
3.3 La fel în propoziţia: “Vor să-i dea o carte.”, pot spune: “Vor să 

dea o carte”,- Cui?-lui, ei, cuiva, adică îl pot elimina din propoziţie pe “i” 
iar comunicarea are sens, deci cratima se pune între “să” şi “i” - (pot spune: 
“să-i dea” - “să dea”) 
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3.4 În exemplul: “Părinţii săi cântă” , nu pot separa ortograma, nu 
pot spune: 

“Părinţii s cântă.” 
“Părinţii să cântă.” 
“Părinţii ăi cântă”, deci cuvântul: “săi” nu se desparte cu cratimă, se 

scrie legat. 
 
3.5 La fel, in propoziţia: “Mama sa pleacă.” nu pot spune: 
“Mama s pleacă.”sau 
“Mama a pleacă.”, deci cuvântul “sa” se scrie legat. 
 
3.6 Dar în exemplul: “Mama s-a ridicat.”? 
Pot spune: “Mama a ridicat” - e corect, pot spune, de exemplu: 

“Mama a ridicat ceva.” 
Pot spune: s-a ridicat - a ridicat 
 
Ortograme de genul: 
“Am văzut-o pe Ana.” 
Pot spune: “Am văzut pe Ana.” Deci îl pot elimina pe “o”, pot 

spune: am văzut - am văzut-o 
 
3.8 Dar în cazul:”Ce faci, frumoaso?”, nu mai pot spune: 
”Ce faci, frumoas?”, - fără “o”. sau 
Ce faci, -o?”, ca atare cuvântul “frumoaso” se scrie legat 
La fel în exemplul: “S-o văd cum merge.”, pot spune: “o văd - s-o văd”, îl 

pot elimina pe “s”, deci se scrie cu cratimă între “s” si “o, deoarece pe acolo 
pot separa ortograma. 

O văd (pe ea) cum merge. 
Exemple de genul: 
“Vine dându-mi o palmă”, pot spune: “Vine dând o palmă”, cui? –

mie, lui deci dispare cu totul cuvântul ”mi”. 
În acest caz dispare şi litera “u” din cuvântul ”dându”, dar le putem 

explica elevilor că din cuvântul “dându” dispare doar litera ”u”, restul 
cuvântului rămâne intact, pe când cuvântul “mi” poate fi eliminat în 
totalitate. Ca atare, cratima se pune înainte de cuvântul “mi”, (dându-mi). Pot 
spune: “dând - dându-mi”. 

 Exemple de genul: 
 “Vine spre mine aruncând stiloul,.” 
Le putem explica elevilor că putem realiza constructii lingvistice de 

forma:  
Vine spre mine aruncându-mi stiloul. 
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Vine spre mine, aruncându-mi-l. (stiloul). 
Aruncând 
aruncându-mi rezultă că se pune cratimă înainte de “mi”, deoarece 

pot elimina cuvântul “mi” din vorbire. 
aruncându –mi-l  rezultă că se pune cratimă între “mi” şi “l”, deci 

înainte de “l”, după acelasi criteriu, îl pot elimina pe “l”. 
Restul ortogramelor limbii române pot fi analizate după acelasi 

criteriu, cu unele exceptii, în care se încadrează expresii lingvistice 
standardizate, cum ar fi: 

“de-a v-ati ascunselea” 
“de-a calul”, etc 

Concluzii 

În activitatea didactică de la clasă am concluzionat că, predând 
ortogramele prin acest procedeu, elevii îşi însuşesc mai bine şi mai repede 
scrierea corectă a ortogramelor limbii române. Se reduce timpul de predare 
la câteva ore şi creşte eficienţa învăţării. 

Se poate observa faptul ca uneori apare parafrazarea, se manifestă un 
stil de exprimare colocvial, încărcat iar la nivelul mesajului transmis dispare 
într-o oarecare măsură claritatea . 

Însă în raţionamentul elevilor accentul cade pe expresia din enunţ 
care conţine ortograma: 

a ridicat - s-a ridicat 
să dea - să-i dea 
a văzut - l-a văzut 
o văd - s-o văd, etc. 
Gândind în acest mod sigur nu vor greşi! 
Trebuie luat în considerare faptul că această abordare intuitivă se 

adresează elevilor de ciclul primar, care acum îşi însuşesc deprinderile de 
scriere corectă, în special scrierea ortogramelor. Este extrem de important ca 
ortogramele să fie scrise corect încă de la început, urmând ca în clasele mari 
elevii săînţeleagăşi să argumenteze din punct de vedere ştiinţific rolul 
cratimei în astfel de expresii (Iancu, Săluc, 1994, p. 105). 
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