
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testul de evaluare lingvistică Delfin 4 cu doi ani înainte de începerea școlii  

 

  



Dragi părinți, 

 

Învățarea limbii joacă un rol central în procesul de dezvoltare a fiecărui copil. Limba 

este cheia și baza succesului școlar și profesional de mai târziu. De aceea, este 

important ca dezvoltarea lingvistică și competențele lingvistice să fie promovate cât 

mai devreme posibil. Scopul evaluării nivelului lingvistic cu doi ani înainte de 

începerea școlii este de a asigura accesul tuturor copiilor, dacă au nevoie, la 

învățarea din timp a limbii. Prin aceasta se asigură condițiile de bază pentru succesul 

școlar. 

 

Evaluarea dezvoltării lingvistice și susținerea copiilor care frecventează grădinițele 

sunt posibile chiar prin intermediul acestor grădinițe.  

 

Copiii care nu frecventează nicio grădiniță și copiii ai căror părinți nu și-au dat acordul 

pentru documentarea pedagogică în grădinițe sunt testați prin procedura Delfin 4, 

sub responsabilitatea autorităților școlare de stat. Astfel, acești copii vor fi evaluați 

prin testul individual „În vizită acasă la Pfiffikus” de către învățători sau specialiști în 

socio-pedagogie din școlile primare. 

 

Părinții copiilor care trebuie să susțină testarea vor primi o invitație corespunzătoare 

și își pot însoți copilul la test. Copiii care au nevoie de asistență lingvistică 

pedagogică suplimentară în urma rezultatelor testului de evaluare lingvistică vor primi 

apoi această asistență în grădinițele pe care le frecventează sau în centrele familiale. 

 

Cu stimă, 

 

Yvonne Gebauer  

Ministrul Școlii și Educației al landului Renania de Nord-Westfalia 

 

Dr. Joachim Stamp 

Ministrul Copiilor, Familiei, Refugiaților și Integrării al landului Renania de Nord-

Westfalia  

  



 

De ce există un test de evaluare lingvistică cu doi ani înainte de începerea 

școlii? 

Pentru a avea rezultate bune la școală, copiii trebuie să aibă cunoștințe suficiente de 

limba germană. Prin intermediul acestui așa-numit test de evaluare lingvistică, se 

verifică dacă dezvoltarea limbajului copilului este adecvată vârstei sale. Aceasta are 

loc cu doi ani înainte de începerea școlii, astfel încât copiii care au nevoie de 

asistență lingvistică să poată fi pregătiți în mod optim pentru școală.  

 

Însă, testul de evaluare lingvistică nu verifică dacă acești copii au cumva nevoie de 

asistență lingvistică din cauze medicale. 

 

Cine participă la testul de evaluare lingvistică? 

Toți copiii născuți în perioada 1 octombrie 2017 - 30 septembrie 2018 vor participa la 

testul de evaluare lingvistică în 2022. Aici sunt incluși și copiii care urmează un 

tratament pentru tratarea tulburărilor de limbaj sau un tratament logopedic. 

 

Cine nu participă la testul de evaluare lingvistică? 

Nu participă la testul de evaluare lingvistică copiii care 

 frecventează o grădiniță, iar părinții lor și-au dat acordul pentru documentarea 

pedagogică, 

 frecventează un centru de pedagogie curativă sau sunt susținuți integrativ în 

calitate de copii cu handicap și dacă se consideră că testul nu li se aplică sau 

nu le poate oferi informații suplimentare.  

 

Când și unde se desfășoară testul de evaluare lingvistică? 

Testul de evaluare lingvistică are loc între 2 mai 2022 și 25 iunie 2022, la o școală 

primară. Acesta se desfășoară sub responsabilitatea autorității școlare. Părinții 

copiilor care trebuie să susțină testarea vor primi o invitație corespunzătoare și își pot 

însoți copilul la test. 

 

  



Cum este verificat nivelul de limbă al unui copil? 

Copiii sunt testați individual de învățători sau de specialiști în socio-pedagogie din 

școli primare. Procedura durează aproximativ 30 de minute. La sfârșitul procedurii, 

cadrul didactic informează părinții dacă respectivul copil are nevoie de asistență 

suplimentară pedagogică în domeniul lingvistic. 

 

Copiii trebuie să participe la testul de evaluare 

lingvistică? 

Participarea la testul de evaluare lingvistică este 

obligatorie. 

Aceasta este singura modalitate de a-i ajuta pe toți 

copiii care au nevoie de asistență pedagogică 

suplimentară. Dacă părinții nu permit participarea 

copilului lor la testul de evaluare lingvistică, aceștia 

trebuie să ia în calcul plata unei amenzi. 

 

Ce se întâmplă dacă se stabilește faptul că un 

copil are nevoie de asistență pedagogică 

suplimentară în domeniul lingvistic? 

 

 În cazul în care un copil nu a frecventat 

încă grădinița, 

li se recomandă părinților să își înregistreze 

copilul la o grădiniță. În cazul în care părinții nu 

își înregistrează copilul la o grădiniță, aceștia 

trebuie să permită copilului lor să participe la una din măsurile de asistență 

lingvistică pentru învățământul preșcolar. Această măsură poate fi 

implementată, de exemplu, într-o grădiniță sau într-un centru familial. 

 

 În cazul în care copilul frecventează o grădiniță,  

se oferă asistență copilului în cadrul grădiniței de către specialiști calificați. 

Această asistență lingvistică este integrată în viața de zi cu zi a grădiniței. 

 

Cât durează în total asistența lingvistică? 

Ce înseamnă „Delfin 4”? 

Procedura de evaluare 

lingvistică se bazează pe 

instrumentul „Delfin 4” 

elaborat de Prof. Lilian 

Fried de la Technische 

Universität Dortmund. 

Denumirea este abrevierea 

pentru „Diagnostik, 

Elternarbeit, Förderung der 

Sprachkompetenz In 

Nordrhein-Westfalen bei 4-

Jährigen” (Diagnosticare, 

implicare parentală, 

asistență lingvistică în 

Renania de Nord-Westfalia 

în rândul copiilor de 4 ani). 



Copiii beneficiază de asistență lingvistică pedagogică până la începerea școlii. 

 

Asistența lingvistică este gratuită? 

Da, guvernul regional oferă fonduri pentru asistența lingvistică suplimentară în cadrul 

grădinițelor. Nu sunt rambursate eventualele cheltuieli de călătorie apărute. 
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