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O analiză a strategiilor de optimizare a comprehensiunii citirii impune, pentru început, o primă 
circumscriere a conceptului de citire. Activitatea de citire se caracterizată printr-o coordonare eficientă 
a unei multitudini de procesări, care se desfășoară simultan la mai multe niveluri (Pressley & Afflerbach, 
1995). Procesul citirii e perceput de simţul comun ca activitate continuă și relativ uniformă. Însă, din 
punctul de vedere al procesărilor cognitive reale, această percepţie este discutabilă, dat fiind faptul că 
citirea constă dintr-o suprapunere de procese componenţiale, ce intervin concomitent la nivelurile: 
sublexical, lexical, propoziţional și textual. Aceste subprocese vor fi implicate ulterior în generarea de 
inferenţe și în reprezentarea integrală a textului (Balota, Flores & Rayner, 1990). 

Nivelul lexical include codarea și accesul lexical. Operaţiile de codare transformă caracterele 
vizuale (trăsături, litere, succesiuni de litere) într-o reprezentare mentală, menită să formeze baza 
recunoașterii cuvintelor. Accesul lexical se referă la: a. procesul de activare a sensurilor cuvintelor 
adecvate contextului (decodare); precum și b. la procesul de inhibarea a unor sensuri concurente ale 
conceptelor polisemantice. 

Nivelul sintactic include analiza morfologică și sintactică. Utilizarea semnelor de punctuaţie, 
a topicii, a categoriei gramaticale și a morfologiei cuvintelor, determină organizarea succesiunilor 
lexicale în structuri sintactice. 

Nivelul textual stabilește conexiuni între: 1. propoziţia curentă (citită la un moment dat) și 
conţinuturile care au fost parcurse și/sau între 2. propoziţia curentă și baza de cunoștinţe a cititorului. 
Aceste conexiuni sunt mediate de intervenţia procesului inferenţial. Inferenţele se pot extinde de la 
activări automate de informaţie, până la eforturile strategice de comprehensiune. Procesul generării 
de inferenţe constituie baza comprehensiunii unui text. 

Pe parcursul înţelegerii unui text au loc două tipuri de procesări: unele descendente, ghidate de 
setul de cunoștinţe specifice situaţiei descrise de care dispune subiectul la un moment dat. Cititorul 
nu analizează pe parcursul lecturii fiecare componentă din infrastructura textului, ci mai degrabă 
formulează anumite ipoteze asupra pasajelor parcurse și procesează conţinutul prin acceptarea sau 
respingerea acestor ipoteze. Expectanţele cititorului relativ la conţinutul textului reprezintă o formă 
de preprocesare și au rolul de a-i eficientiza analizele subsecvente. 

Al doilea tip de procesare ce se desfășoară în timpul citirii este cea ascendentă. Analiza ascendentă 
pornește de la caracteristicile fizice ale textului și se bazează preponderent pe execuţia subcomponentelor 
automatizate ale procesului de citire; este adecvată în cazul în care scopul subiectului vizează înţelegerea 
literală, iar textul citit nu este prea dificil. Aceste procesări au loc la mai multe niveluri, pornind de 
la analiza trăsăturilor literelor, la combinarea acestor trăsături pentru a identifica literele, cuvintele 
și combinaţiile de cuvinte. Ambele tipuri de analiză survin simultan la fiecare din aceste niveluri. 
Cititorul obţine astfel anumite informaţii preliminare prin analiza segmentelor iniţiale ale textului. 
Ulterior, relaţionează aceste informaţii cu schema de interpretare pe care o consideră relevantă, iar în 
final emite ipoteze ce ghidează analizele ulterioare. Frecvent, analiza iniţială este ghidată de scopurile 
sau expectanţele subiectului bazate pe contextul situaţional (Kintsch, 1990). 

În cazul în care textul este ambiguu sau complex, abordarea lecturii este una preponderent 
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descendentă. Analiza descendentă necesită implicarea extensivă a controlului. Deseori, cititorul 
trebuie să utilizeze cunoștinţele proprii, bazându-se concomitent pe strategiile metacognitive pentru 
a înţelege un text (Kintsch, 1994). Un expert, de pildă, poate foarte rapid să întrerupă o decodare, 
pentru a soluţiona o problemă detectată online. O astfel de problemă poate consta în identificarea 
unui cuvânt, al cărui sens este incongruent cu contextul sau cu scopul autorului. Lectura considerată 
din acest punct de vedere devine un joc interactiv și flexibil între baza de cunoștinţe a cititorului și 
deprinderea citirii, pe de o parte, și textul, pe de altă parte. Astfel, are loc o potenţare permanentă a 
citirii ascendente cu cea descendentă.

Dacă particularizăm aceste observaţii în cazul citirii la copiii cu probleme de înţelegere, se poate 
constata uneori predominare a procesărilor descendente în detrimentul celor ascendente. Pentru a 
deriva sensul textului, un cititor eficient emite ipoteze ce se referă atât la sensul conţinutului parcurs, 
cât și la conţinutul ce urmează să-l parcurgă. Însă aceste ipoteze rămân simple tentative de interpretare 
până în momentul în care nu este luată în calcul toată informaţia relaţionată cu acel conţinut. Unii 
copii cu dificultăţi de citire emit ipoteze de interpretare, fără a ști însă să le evalueze și să le modifice 
adecvat, în funcţie de procesările subsecvente ale textului. Mai precis, acești copii tind să formuleze 
un set extern de ipoteze relativ la sensul textului. Aceste ipoteze le impun textului și le menţin activate 
la modul rigid. În felul acesta forţează interpretarea textului corespunzător ipotezelor prefabricate, 
în pofida contrazicerilor ulterioare ale textului. În loc să testeze aceste interpretări prin integrarea 
informaţiei ulterioare, acești subiecţi percep și reconstruiesc în mod eronat porţiuni subsecvente ale 
textului. Le distorsionează printr-o interpretare forţată, congruentă cu interpretarea iniţială. Alternativa 
ar fi o modificare dinamică a acestei interpretări.

1. Natura cititului performant

Unul din procedeele importante prin care pot fi identificate procesele conștiente de înţelegere 
activă constă în verbalizarea cunoștinţelor pe parcursul procesului rezolutiv, sau ulterior acestui proces 
(Miclea, 1999). Ca atare, cititorul va fi pus să gândească cu voce tare, fie în momentul, fie la sfârșitul 
citirii. Pentru acesta cercetătorii au solicitat subiecţilor să citească textul, oprindu-se deseori pentru a 
asocia ceea ce gândesc cu ceea ce fac în timp ce citesc. 

Pentru a înţelege mai bine fenomenul citirii și implicit al comprehensiunii, ne interesează 
comportamentele efective ale unui cititor expert în timp ce parcurge textul. Vom proceda, ca atare, 
la o descriere și, în același timp, la o analiză a cititului performant. Ea a rezultat în urma sintetizării 
rezultatelor a 27 de protocoale (cu voce tare), pe care le-au elaborat un grup de cititori performanţi 
(studenţi în anul II și III la Facultăţile de Litere și Știinţe Economice). Datele obţinute de către 
noi au fost coroborate, pe de o parte, cu o metaanaliză proprie realizată pe 13 studii din literatura 
de specialitate, iar, pe de altă parte, cu rezultatele unei metaanalize cuprinzătoare realizată de către 
Pressley, Brown, El-Dinary & Allferbach (1995). Ideea fundamentală care rezultă ca urmare a analizei 
de conţinut a acestor protocoale este că cititorii experţi interacţionează în mod activ cu textul, 
concomitent la mai multe niveluri. În acest sens, ei implică o varietate de strategii care adâncesc 
nivelul de procesare a textului. Ne propunem o prezentare extrem de succintă a celor mai frecvente 
activităţi și comportamente ale cititorilor experţi. Intenţionăm și surprinderea motivelor pentru care 
realizează un anumit comportament. 

1.1. Procesări anterioare cititului
Anterior activităţii de citire propriu-zisă, cititorii experţi se asigură asupra scopului cu care citesc 

un text, mai precis sunt interesaţi asupra ce anume vor să afle din text (de pildă înţelegerea liniei de 
argumentare a unor intervenţii). Cititorul expert deseori scanează textul, pentru a determina în ce 
măsură anumite secţiuni sunt mai relevante pentru scopurile sale. Această privire de ansamblu poate 
avea ca rezultat decizia de a nu mai continua lectura textului, în cazul în care constată irelevanţa acestuia. 
Uneori, cititorul poate constitui un plan al lecturii, fiind atent îndeosebi la anumite secvenţe ale textului. 
Dacă textul integral îi pare interesant, poate să se angajeze inclusiv în reflectarea detaliilor din text.
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1.2. Procesarea în timpul cititului
Citirea efectivă demarează cu alocarea preferenţială a resurselor atenţionale în direcţia procesării 

informaţiilor relevante pentru scopurile lor. Astfel, cititorii experţi urmăresc în permanenţă informaţiile 
subscrise structurii de scopuri. Informaţia evaluată ca fiind importantă este procesată de regulă mai 
lent, comparativ cu informaţiile considerate neimportante. Deși cititorii experţi citesc materialele în 
mod progresiv, frecvent pot să „sară” peste anumite secţiuni. Uneori, revin asupra unor conţinuturi 
pentru a-și clarifica anumite lucruri care par iniţial confuze.

Cititorii experţi au tendinţa de a asocia ideile importante din text, activând în acest scop unele 
cunoștinţe de care dispun pentru a explica și fundamenta logic anumite idei. Ei emit frecvent ipoteze 
și concluzii în timpul citirii. Însă aceste ipoteze și concluzii sunt extrem de flexibile, fiind supuse, 
odată cu avansarea lecturii, unui proces de adaptare continuă. Așadar, ipotezele care survin timpuriu în 
timpul citirii pot fi reevaluate și revizuite, dacă este necesar. Ideile care contrazic unele din cunoștinţele 
anterioare pot determina o reconsiderare și restructurare a bazei de cunoștinţe.

Un alt aspect important este încercarea de a determina sensul unor cuvinte cheie din text; în special 
dacă acestea se dovedesc a fi importante pentru semnificaţia integrală a relatării. Uneori, cititorii 
subliniază sau recitesc anumite propoziţii, iau notiţe sau încearcă să parafrazeze unele conţinuturi, 
pentru a fixa informaţiile considerate importante. În timpul procesului de citire sunt interpretativi, 
chiar până la a purta conversaţii imaginare cu autorul. Încearcă să integreze ideile detectate în 
diferite secţiuni ale textului. Când citește un roman, cititorul expert construiește o hartă mentală a 
contextului, încă de la începutul lecturii și ia în considerare modul în care interacţionează personajele. 
În timp ce își continuă lectura, păstrează harta mentală activată, utilizând-o ca filtru de interpretare 
a secvenţelor ulterioare ale povestirii. Cititorii caută conexiuni cauză-efect între diferitele părţi ale 
textului și, uneori, reiau secţiunile anterioare sau anticipează secţiunile următoare. În felul acesta, 
procesează textul simultan, retrospectiv și prospectiv. 

Experţii inserează informaţii în text prin: generarea de inferenţe, clarificarea unor referenţi 
pronominali, stabilirea sensului unor cuvinte sau a conotaţiilor unor expresii specifice. Pentru aceasta: 
a. asociază sau coroborează informaţiile din text cu alte cunoștinţe, stabilind analogii de genul: „este 
ca și în mitul eternei reîntoarceri...”, b. caută explicaţii ale diverselor evenimente ce survin succesiv, 
c. relaţionează conţinutul textului cu teoriile sau convingerile personale. Cititorii experţi deseori 
generează inferenţe cu privire la statutul, intenţiile personajelor și/sau lumii descrise de text. Uneori, ei 
emit supoziţii cu privire la autorul textului, inclusiv la scopul, convingerile și sursele sale de inspiraţie, 
sau strategiile stilistice. Alteori, își formează imagini personale despre evenimentele descrise într-un 
text. Când citesc un text ilustrativ, deseori fac comentarii rezumative (ex. „Ceea ce vrea să spună de 
fapt profesorul X în acest capitol....”). 

Cititorii experţi acordă o mare importanţă metodei de citire. Ei sunt conștienţi de multe 
caracteristici ale textului, de la stilul autorului până la tonul mesajelor prezentate, ca și de gradul de 
dificultate a textului. Sunt de asemenea atenţi și monitorizează măsura în care cunosc și înţeleg ideile 
existente în text. Când întâmpină dificultăţi de înţelegere − fie la nivelul textului în general, fie în 
dezambiguizarea unor expresii  − recurg la diverse strategii metacognitive pentru a remedia problema. 
În concluzie, citirea performantă este în permanenţă activă.

1.3. Procesarea ulterioară activităţii de citire 
Procesarea textului nu se finalizează odată cu citirea ultimului cuvânt. Dimpotrivă, cititorii 

experţi reiau și recitesc anumite secvenţe, care li se par foarte importante. De asemenea, încearcă să 
reformuleze ideile principale ale textului, pentru a fi siguri că și le vor reaminti mai târziu, iar uneori 
iau notiţe. Frecvent însă, continuă să reflecteze asupra semnificaţiei textului, chiar mult timp după ce 
au terminat de citit.

Pe baza sistematizării acestor activităţi, conchidem că cititorii performanţi recurg în mod sistematic 
la anumite strategii de comprehensiune. Strategiile lor includ: scanarea, citirea selectivă, rezumarea, 
revenirea asupra unor informaţii și reluarea informaţiilor importante. În concluzie, cititorii experţi 
sunt metacognitivi. 
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2. Strategii metacognitive de înţelegere 

Pornind de la identificarea și analiza activităţilor cititorului expert, ne propunem în continuare 
o sistematizare a principalelor strategii metacognitive menite să îmbunătăţească comprehensiunea 
elevilor cu deficienţe de citire. Strategiile au fost selectate dintr-un eșantion mai extins, în baza 
efectului benefic pe care îl au asupra activităţii de comprehensiune în general. Oferim, de asemenea, 
și unele sugestii practice menite să ajute profesorii în implementarea acestor proceduri în clasă. În 
secţiunea finală a tezei vom prezenta și dezvolta câteva strategii proprii, recomandându-le de asemenea 
pe cele care se dovedesc a fi eficiente.

După cum am observat în secţiunea de mai sus, în general, cititorii experimentaţi aplică unul 
sau mai multe comportamente metacognitive în timpul lecturii. Termenul de metacogniţie se referă 
la procesul de repliere, de aplecare reflexivă a subiectului uman asupra propriei activităţi cognitive. 
Aceasta înseamnă practic nu numai a ști, a lua act de procesul în derulare, ci și a evalua, a vectoriza 
comportamentul în funcţie de scopul propus (Radu, 2000). O formă a metacogniţiei se referă la 
măsura în care subiecţii conștientizează scopul și funcţia activităţii de citire în sine.

Deși, în general, cititorii novici nu dispun de strategii eficiente care facilitează înţelegerea mare parte 
din modelele educaţionale curente nu oferă soluţii viabile în acest sens. Durkin (1989), participând 
la mai multe ore ale elevilor de clasa a IV-a, a observat că mai puţin de 5 % din timpul total rezervat 
instrucţiunilor de citire era alocat pentru predarea explicită a înţelegerii textelor. Autoarea a observat, 
totodată, că profesorii cel mult monitorizau înţelegerea elevilor prin adresarea de întrebări, în loc să 
prezinte procedee specifice, menite să-i ajute pe elevi să-și îmbunătăţească abilităţile de comprehensiune. 
Ca răspuns la astfel de neajunsuri, teoreticienii și cercetătorii au dezvoltat numeroase metode, pentru 
a-i ajuta pe elevi în rezolvarea diverselor sarcini de lectură. 

Mai mulţi cercetători (Ellis, 2004; Graham, 2006; Harris, Graham & Mason, 2006) au pledat 
pentru implementarea de proceduri de învăţare contextuale, respectiv strategii specifice diverselor 
categorii de texte. Astfel, se recomandă de către autori ca strategiile să nu mai fie predate în mod 
izolat, ci integrate în programul curent de instruire (Harris & Graham, 1996).  

Prezentăm în continuare unele din strategiile care s-au dovedit eficiente în ameliorarea înţelegerii 
textelor de către elevi. Deși au un caracter preponderent empiric, ele prezintă activităţi concrete, 
corespunzătoare diverselor abilităţi de înţelegere, necesare elevilor de diferite niveluri școlare. 

2.1. Strategia de delegare progresivă a responsabilităţii
Precizăm trei din problemele serioase pe care pot să le ridice programele de antrenament a 

înţelegerii: a. persistenţa în timp a abilităţilor achiziţionate, b. absenţa transferului strategiilor de 
procesare dobândite în soluţionarea unor sarcini cognitive similare, și c. revenirea la vechile strategii 
imature.

Pentru a rezolva problema durabilităţii reduse a achiziţiilor se deleagă în mod gradual  
responsabilitatea de la instructor spre elev. Sunt descrise în literatură două soluţii relativ la rolul pe 
care ar putea să-l deţină delegarea progresivă a responsabilităţii în programele de antrenament.

Una din soluţii se bazează pe studiile lui Vîgotsky (1985) și reia conceptul de „zonă a proximei 
dezvoltări”. Autorul susţine că funcţionarea cognitivă apare pentru prima dată la nivel social 
(interpsihologic), abia ulterior urmând să se transfere la nivel individual (intrapsihologic). În acest 
scop, a utilizat sarcini experimentale care depășeau capacităţile actuale de rezolvare ale subiecţilor 
(copii). În consecinţă, copiii urmau să rezolve sarcinile date împreună cu adultul. În final, era evaluată 
performanţa realizată de către subiecţi, ca urmare a sistemului de interacţiuni copil-adult. Asumpţia 
de bază a lui Vîgotski este că, evaluarea dezvoltării mentale a copilului, corespunzătoare realizării unor 
sarcini sub supravegherea adultului, este realizată mai acurat, comparativ cu situaţia în care copilul 
execută sarcina în mod independent. Zona proximei dezvoltări este definită astfel ca distanţa dintre 
performanţele rezolvării independente a unei probleme și performanţele soluţionării în colaborare cu 
un adult. Vîgotski sugerează că o învăţare eficientă este situată cu un pas în faţa dezvoltării propriu-zise a 
subiectului. Astfel, se poate îmbunătăţi calitatea învăţării mediate pe care o experimentează copilul.

Wertsch (1985) a preluat și dezvoltat această idee a lui Vîgotski. El a conceput o sarcină tip „puzzle” 
pe care o mamele trebuiau s-o realizeze împreună cu copiii lor având vârstele cuprinse între 2 și 4 
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ani. Sarcina presupune un mic „truc” de plasare a unei piese într-una din șase cutii. Rezolvarea consta 
în găsirea unei singure soluţii corecte (piesa putând fi introdusă într-o singură cutie). În apropierea 
copilului era plasat și un model de rezolvare a problemei. Sarcina copilului era să copieze exact modelul. 
Pentru a complica problema, în faţa copilului erau așezate și alte piese (distractor) care nu erau necesare 
reproducerii modelului. Fiecărei perechi mamă-copil i se prezenta atât modelul, cât și o copie a modelului 
(sarcina rezolvată). Ulterior, copia era dezmembrată, iar mama avea sarcina să instruiască copilul în 
manieră proprie, fără a primi vreo instrucţiune în acest sens. Sesiunile erau înregistrate video. Un aspect 
important în codarea înregistrărilor îl constituiau expresiile și comportamentul nonverbal al mamelor 
(îndeosebi mișcările oculare ce urmăreau modelul) utilizate pentru a ajuta copilul.

Pe parcursul realizării sarcinilor de către copil, autorii au identificat o succesiune de niveluri ale 
realizării sarcinii. La primul nivel, copilul pare să interpreteze expresiile adultului în forma unor 
îndemnuri discrete, fără vreo legătură cu realizarea acelei copii. La cel de-al doilea nivel, copilul 
realizează o primă conexiune între expresiile mamei și sarcină. La al treilea nivel, copilul își asumă o 
responsabilitate strategică mai mare, iar mama începe să-l asigure în tot ceea ce face prin recompense 
verbale și nonverbale. La ultimul nivel, copilul își asumă întreaga responsabilitate a rezolvării problemei 
și funcţionează într-un plan intrapsihologic. Primele trei niveluri descrise de autori ar corespunde 
zonei proximei dezvoltări.

Există câteva implicaţii importante ale instrucţiunilor utilizate în acest studiu. Astfel, Wretsch 
arată că mamele nu-și limitează instrucţiunile în momentul în care copilul răspunde corect. Totodată, 
ele nici nu cedează când copilul nu răspunde sau când răspunde în mod inadecvat. Pare că mamele 
recurg în permanenţă la niște instrucţiuni de provocare, antrenând copilul în direcţia pașilor succesivi 
necesari răspunsului. Este vorba de implicarea unei tehnici de modificare comportamentală numită 
modelare. Ea se bazează pe administrarea unor întăriri succesive, ulterior aproximărilor succesive ale 
comportamentului ţintă. O mamă, de pildă, întreba copilul: „De ce mai avem nevoie”? și apoi indica 
piesa corespunzătoare modelului când copilul eșua să răspundă corect.

Wretsch susţine că o astfel de interacţiune solicită o continuă monitorizare a necesităţilor strategice 
ale copiilor și constată ajustarea permanentă a asistenţei strategice pe care o oferă mamele. Autorul 
sugerează, totodată, că sarcina de realizat în cadrul interacţiunilor trebuie să se situeze în anumite 
limite de complexitate. Astfel, trebuie să fie suficient de dificilă pentru ca să nu poată fi realizată 
fără ajutor, dar totodată și suficient de simplă pentru a nu fi imposibil de rezolvat de către copil. 
Copilului, cu alte cuvinte, nu trebuie să i se pretindă să facă prea mult singur, dar nici să i se refuze 
orice participare. 

Pornind de la aceste studii, Palincsar & Brown (1984) au iniţiat metoda „învăţării reciproce”, 
specifică activităţii de citire și sarcinilor asociate citirii. Metoda propune ca sumarizarea, adresarea de 
întrebări, clarificarea și predicţia să fie predate sub forma unor activităţi cognitive și metacognitive. 
Intervenţia din cadrul învăţării reciproce implică o învăţare interactivă sub forma unui joc, în care 
instructorul și elevul conduc succesiv un dialog asupra unui segment al textului. Pentru început, 
profesorul adresează întrebări, apoi sumarizează și emite predicţii și clarificări corespunzătoare fiecărui 
segment. Rolul elevului sporește din ce în ce mai mult în timp prin copierea celui al profesorului 
(respectiv de la cel care răspunde la cel care oferă instrucţiuni). Intervenţia s-a dovedit a fi  eficace 
pentru dezvoltarea comprehensiunii la clasele III-VII (Palincsar, & Klenk, 1992).

Cea de-a doua soluţie privind delegarea responsabilităţii se bazează pe teoria autoeficacităţii, dezvoltată de 
către Bandura. Conform lui Bandura, autoeficacitatea se referă la „convingerea unei persoane în capacităţile 
sale de a-și mobiliza resursele cognitive și motivaţionale pentru îndeplinirea cu succes a sarcinilor date” 
(apud Băban, 1998). O astfel de convingere este derivată din învăţarea socială. Expectanţa ce derivă din 
acest tip de convingere afectează atât iniţierea, cât și persistenţa în sarcină. Cu cât sentimentul autoeficacităţii 
va fi mai ridicat, cu atât efortul depus de subiect în soluţionarea problemei va fi mai substanţial. Tăria 
convingerii în abilităţile de realizare cu succes a unei sarcini influenţează mai puternic comportamentul, în 
comparaţie cu provocările sarcinii sau cu abilităţile personale reale (Paris, 1991).

Pe aceeași linie de argumentare Collins & Smith, (1992) au conceput un program de antrenament 
al monitorizării comprehensiunii, desfășurat pe parcursul a trei faze: 

a. Modelarea. Pe parcursul acestei etape tutorele citește povestiri și face comentarii reclamate 
de înţelegerea conţinutului. Totodată, tutorele emite ipoteze asupra conţinutului textului, punctează 
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sursele de dificultate, și modul în care acestea pot fi depășite și propune variante posibile de înţelegere 
a textului. Mai mult, pe parcursul acestei etape elevii sunt provocaţi să ia parte activă la aceste activităţi 
în vederea pregătirii etapei următoare.  

b. Participarea elevului. În această etapă are loc o delegare a responsabilităţii asupra elevului 
privind emiterea de ipoteze, precum și detectarea ambiguităţilor și a inconsistenţelor textului.  

c. Independenţa elevului. În final, subiecţii citesc singuri diferite materiale și își monitorizează 
modul de utilizare a deprinderilor dobândite în situaţiile anterioare.

Percepţia propriei competenţe, respectiv a autoeficacităţii, va facilita managementul personal și 
va spori alocarea de resurse atenţionale în direcţia soluţionării sarcinii. Acest pattern al asistenţei 
diferenţiate este similar cu cel al delegării responsabilităţii propus de către Wertsch (1985).

2.2. Monitorizarea și rezolvarea obstacolelor de comprehensiune
Paris (1991) susţine că problemele de comprehensiune la copiii mici și la cititorii novici survin 

frecvent din cauza absenţei unor strategii/resurse de remediere a acestor probleme. Nefuncţionalitatea 
acestor strategii minime de monitorizare creează un handicap serios subiecţilor, îndeosebi în situaţia 
în care sarcinile de învăţare sunt abordate independent. 

Precizăm trei principii de ghidarea instrucţională de grup propuse de Paris (1991): a. oferirea de 
cunoștinţe declarative (propoziţionale), procedurale („cum să”) și pragmatice (aplicaţii flexibile). b. 
încurajarea (întărirea) elevilor în a-și verbaliza cogniţiile și emoţiile despre ceea ce învaţă; c. îndrumarea 
elevilor de la monitorizarea din partea profesorului spre automonitorizarea învăţării. În acest scop, 
Paris propune cinci tehnici de predare a unei lecţii. Ele evoluează pe baza principiilor enunţate: 
informarea, oferire de metafore pentru diversele strategii, constituirea unor grupe de dialog, practica 
ghidată și relaţionarea diferitelor domenii de conţinuturi.

În timpul fazei de informare profesorul le explică elevilor: a, conţinutul unei strategii, b. modul 1. 
în care poate fi utilizată, c, când și d. de ce ar trebui utilizată o strategie. 
Recursul la metafore (de pildă, compararea activităţii de precitire cu modul de planificare a unei 2. 
excursii) oferă indici concreţi pentru rememorare, discuţii și vizualizarea componentelor strategiei. 
Grupul de dialog permite elevilor: a. să-și exprime confuziile (funcţia de evaluare) și, în același 3. 
timp, facilitează b. modelarea unui comportament strategic eficient (funcţia de instrucţie). 
Practica ghidată se referă la: a. instruirea directă a activităţii de citire, b. citirea propriu zisă, 4. 
c. discutarea strategiilor aplicate și motivării alegerii unei anumite strategii și la d. utilizarea 
directă de către elev a strategiilor.
Relaţionarea diverselor domenii de conţinuturi citite se realizează prin lecţii periodice, în care 5. 
profesorul aplică împreună cu elevii strategiile învăţate pe diverse texte cu conţinut știinţific 
sau social.

Paris, Cross & Lipson (1984) au conceput o tehnică de instrucţie sintetizată în 20 de module, care 
s-a întins pe o durată de aproximativ 4 luni. În experiment au fost implicate două clase (o clasă a III-a 
și una a V-a) supuse unor proceduri instrucţionale susţinute. Alte două clase paralele au servit ca grupe 
de control. Fiecare modul viza una din cele 20 de strategii de comprehensiune propuse de autori, iar 
modulele au fost grupate în cinci clusteri. Toţi elevii, atât din grupele experimentale, cât și din cele de 
control au fost pretestaţi în octombrie și retestaţi în aprilie și mai, respectiv la o lună după terminarea 
programului. Evaluările s-au realizat prin intermediul mai multor probe: a. un subtest standardizat 
al abilităţilor de comprehensiune, b. un subtest standardizat de citire a unui paragraf, c. o sarcină 
de completare a unor lacune din text și d. o sarcină de detectare a erorilor. Paris et al. (1984) susţin 
că primele două teste reprezintă măsurători convenţionale ale comprehensiunii, în timp ce ultimele 
două solicită din partea cititorului aplicarea unor strategii cognitive învăţate pe parcursul programului 
(respectiv completarea unor lacune și monitorizarea sensului textului). 

Utilizând scorurile din pretest ca și covarianţă, iar scorurile din postest ca și variabilă dependentă, 
autorii au testat efectul variabilelor: tipul clasei și tipul de antrenament. Pentru măsurătorile 
convenţionale ale comprehensiunii nici efectul variabilei independente, nici interacţiunea dintre 
variabile nu au fost semnificative. În schimb, la cea de-a doua categorie de evaluări rezultatele au diferit 
substanţial. Una dintre explicaţiile posibile pe care le-au oferit autorii acestor incongruenţe sublinia 
gradul mare de ezoterism al strategiilor utilizate pe parcursul programului. Astfel, programul de 
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training părea să fi fost irelevant relativ la performanţele generale de comprehensiune. Însă, acest tip de 
argumentare nu a fost acceptat de către autori. Alternativa explicativă susţinea că testele standardizate 
realizează în general o discriminare maximală între elevi, în ceea ce privește variaţia competenţelor de 
citire. În consecinţă, testele vizează unele trăsături generalizate și mai puţin strategiile și conţinutul 
unei curricule specifice, dobândite pe parcursul a diverse faze succesive. Mai mult, aceste teste corelează 
puternic cu evaluările inteligenţei generale, nefiind însă sensibile la variaţiile unor experienţe specifice 
de învăţare. Dat fiind faptul că unele evaluări evidenţiază performanţe superioare ale elevilor instruiţi, 
atenţia ar trebui implicit orientată în direcţia acelor strategii eficiente de intervenţie.

2.3. Generarea de inferenţe
Dificultatea de comprehensiune se manifestă în principal prin incapacitatea de generare a unor 

inferenţe și de utilizare a bazei proprii de cunoștinţe în scopul interpretării textelor citite (Oakhill & 
Yuill, 1996). Postulăm că o înţelegere a importanţei generării acestor inferenţe pe parcursul citirii va 
spori implicit eficienţa utilizării lor. Mulţi dintre copii nu știu să utilizeze cunoștinţele de care dispun 
pentru a înţelege textele citite. 

Hansen (1981) a iniţiat la subiecţii cu vârsta cuprinsă între 7 – 8 ani un antrenament, prin care i-au 
învăţat să acceseze cunoștinţele anterioare în scopul înţelegerii unor povestiri. Elevii au fost grupaţi 
în trei loturi, după următoarea procedură: 1. lotul de control, în care subiecţii citeau serii de texte pe 
baza cărora li se adresau două tipuri de întrebări: a. câte o întrebare ce solicita generarea unei inferenţe 
și b. patru întrebări factuale, prezentate randomizat pentru fiecare text; 2. celui de-al doilea lot i se 
adresau doar întrebări ce vizau inducerea de inferenţe; 3. subiecţii din lotul de antrenament au fost 
instruiţi asupra modului în care pot să integreze cunoștinţele și experienţele anterioare în conţinutul 
textelor Pentru a explicita ce-a de-a treia condiţie, autorii au recurs la metafora „ţesăturii”, pe baza 
căreia subiecţilor le era sugerat modul în care poate fi coroborată informaţia din text cu informaţia 
extratextuală. Ulterior, subiecţii au fost stimulaţi să emită predicţii asupra unor posibile consecinţe ale 
evenimentelor descrise în text. Performanţele la întrebările de comprehensiune a ultimelor două loturi 
au fost semnificativ mai ridicate în comparaţie cu performanţele lotului de control. Însă, prestaţiile 
s-au limitat doar la categoriile de pasaje utilizate în faza de antrenament, strategia nefiind transferată 
la alte categorii de texte. Totuși, s-au remarcat unele îmbunătăţiri ale performanţelor la testele 
standardizate de citire. Aceste rezultate sugerează necesitatea ca subiecţii să fie învăţaţi să detecteze 
momentul în care este necesară aplicarea noilor abilităţi dobândite. O observaţie care merită atenţie 
este că la grupul cititorilor buni nu s-a înregistrat un efect de îmbunătăţire a răspunsurilor la întrebări 
în urma antrenamentului. Autorii concluzionează că cititorii buni se implică din proprie iniţiativă în 
procesul generării de inferenţe, în timp cititorii slabi au nevoie de îndrumare. 

Hansen & Pearson (1983) au utilizat un program de training la care au participat elevi de 9 
ani. Programul a constat într-o combinare a strategiei lui Hansen (1981) cu tehnica întrebărilor 
referenţiale. Training-ul a fost eficient în cazul subiecţilor cu capacitate de comprehensiune redusă, 
ameliorând atât înţelegerea pasajelor oferite spre studiu, cât și a unor pasaje inedite. Antrenamentul nu 
a avut însă efect în cazul cititorilor buni; se pare că acești subiecţi generează inferenţele fără ajutor.

Yuill & Joselyne (1988) au instruit copii de 7 – 8 ani asupra modului optim de generare a unor 
inferenţe, pornind de la cuvinte specifice din text. În textele utilizate, nu erau statuate explicit nici 
locul de desfășurare al evenimentelor, nici consecinţele importante ce derivau din evenimentele 
textului. De pildă, una din povestiri descria un băiat, care citea o carte în baie, moment în care 
i-a intrat săpun în ochi, iar el a scăpat cartea. Consecinţa: „Cartea a căzut în apă și s-a udat” , nu 
era explicitată în text, dar putea fi ușor inferată. Subiecţii au fost de asemenea instruiţi să utilizeze 
cuvinte cheie în scopul inferării informaţiei absente. Rezultatele au arătat o îmbunătăţire substanţială 
a performanţelor subiecţilor cu dificultăţi de comprehensiune la întrebările inferenţiale, în comparaţie 
cu lotul de control. 

Alte studii investighează eficacitatea formulării de către subiecţi a unor întrebări ce vizează 
conţinutul textului. Tierny & Cunningham (1984) au întreprins câteva experimente, antrenându-i 
să formuleze întrebări, pe baza unor texte citite. Weaver (1994) acreditează ideea că formularea de 
întrebări factuale nu-i solicită să reflecteze asupra a ceea ce au citit, și în consecinţă aceștia pot să nu 
surprindă esenţa textului. De aceea, cei doi autori propun utilizarea unui mixaj de întrebări, ce reclamă 
investigarea unor niveluri informaţionale diferite: literale, inferenţiale, interpretative, evaluative etc. 
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Rezultatele studiilor prezentate anterior indică faptul că, proceduri relativ simple sunt deosebit de 
eficiente în stimularea procesărilor semantice și, implicit, ale activităţii comprehensive. Se remarcă 
faptul că există subiecţi care, în pofida volumului mare de cunoștinţe de care dispun, prezintă dificultăţi 
în a accesa, respectiv în a opera cu aceste cunoștinţe. De aici importanţa și necesitatea intervenţiei 
unor strategii de organizare și reactualizare a informaţiilor.

2.4. Studiul textului
Începând din ultimele clase elementare, studiul individual al textului ocupă un spaţiu extins în 

programul de educaţie a elevului (Weinstein & Meyer, 1986). O pondere mult mai mare a timpului 
de învăţare este alocată studiului individual, prin rezolvarea unor sarcini primite ca temă acasă. Dacă 
elevul nu dispune de strategii individuale eficiente de studiu, este foarte probabil să irosească mult din 
timp, învăţând puţin. Pe parcursul anilor de școală solicitările de procesare ale materialelor didactice 
devin din ce în ce mai extensive. Frecvent, o singură pagină a unui text expozitiv poate să conţină cel 
puţin 50 de idei separate, ce se combină în modalităţi extrem de complexe. Textele recomandate de 
către profesori pentru lectura individuală conţin deseori între 10-30 de pagini pe săptămână. Astfel, 
devine nerealist să pretindem unui elev să înveţe și să-și reamintească întreg conţinutul. Limitele 
resurselor de procesare fac ca strategiile care sporesc probabilitatea comprehensiunii și reactualizării 
conţinuturilor importante să fie esenţiale. 

Multe din rezultatele cercetărilor care investighează relaţia dintre diferenţele individuale de studiu 
și achiziţiile propriu-zise ale conţinuturilor studiate sunt nesatisfăcătoare (Anderson, 1991). Metoda 
utilizată în astfel de situaţii constă în administrarea de inventare de autoevaluare unui număr mare 
de elevi/studenţi. În final, se corelează scorurile rezultatelor acestor scale. Subliniem inadecvanţa 
psihometriei, și totodată prezenţa corelaţiei scăzute a unor astfel de cercetări. Premisa discutabilă de 
la care pornesc aceste investigaţii este că eficienţa de execuţie a activităţilor este considerată omogenă, 
indiferent de situaţie. Pentru contracararea unor astfel de limite, considerăm oportună utilizarea: a. 
de interviuri pe bază de scale, precum și b. de studii observaţionale în scopul acumulării de informaţii 
cât mai acurate despre cum și cât de eficient studiază elevii în diverse condiţii. Astfel de studii ar 
putea oferi date pertinente asupra modului în care ar trebui concepute strategiile specifice și exerciţii 
diferenţiale de studiu. 

Adams, Carnine & Gersten (1982) au analizat sarcinile de învăţare din literatura de specialitate, 
concluzionând că există un număr de șase tactici care sporesc substanţial probabilitatea comprehensiunii 
și a reactualizării unor conţinuturi importante. Prezentăm în continuare cele șase modalităţi:

scanarea pasajelor și totodată citirea titlurilor și subtitlurilor;a. 
revenirea asupra primului subtitlului;b. 
formularea de întrebări asupra a ceea ce este mai important de învăţat din paragraful ce succede c. 
acel subtitlu;
citirea în scopul detectării detaliilor importante;d. 
recitirea subtitlurilor și relatarea detaliilor importante;e. 
reactualizarea (ca și recapitulare finală și răspunsul la întrebările testate).f. 

Autorii au realizat un experiment cu participarea unor elevi de clasa a V-a pe care i-au repartizat în 
trei grupe distincte. Prima grupă a primit instrucţiuni directe de studiu, cea de-a doua a fost angajată 
într-un studiu independent, primind succesiv câte un feedback din partea profesorului, iar a treia 
grupă nu a primit nici o instrucţiune legată de abilităţile de studiu. Instrucţiunile oferite primului 
grup se bazau pe parcurgerea celor șase pași prezentaţi anterior, și erau modelaţi de către profesor. 
Responsabilitatea aplicării metodei era deplasată progresiv dinspre profesor spre elev. 

Testarea a fost realizată în două momente diferite: a. imediat după training și b. două săptămâni 
mai târziu. Toţi elevii au fost rugaţi să redea conţinuturile pasajelor citite, și totodată să răspundă la 
întrebările care vizau conţinuturilor studiate. Elevii care au studiat sub îndrumare directă au prezentat 
performanţe superioare, dar numai pentru răspunsurile la întrebări, nu și la sarcinile de redare a 
conţinuturilor. Același patern s-a menţinut și la două săptămâni după testare. Totuși, elevii care au fost 
instruiţi în mod direct cu privire la utilizarea metodelor de învăţare nu au recurs la regulile învăţate, 
conform expectanţelor experimentatorilor. Rezultatele au arătat că doar 50% dintre elevi au utilizat 
regulile de studiu în posttestul aplicat imediat, și numai 20% le-au utilizat după două săptămâni. Însă 
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o observaţie foarte importantă a reprezentat-o procentul mare de elevi care au recurs la utilizarea unor 
strategii personale de studiu, chiar dacă acestea nu au făcut obiectul instrucţiei propriu-zise. Adams 
(l990) sugerează că mulţi dintre subiecţii instruiţi au adoptat în posttest strategii personalizate care 
nu au fost surprinse de sarcinile posttestului. Dezvoltarea și modificarea acestor strategii individuale 
de ajustare după sarcină este, desigur, un lucru dezirabil. Adams conchide că o practică obișnuită prin 
care se oferă elevilor teme de completat în mod independent, respectiv în absenţa unor instrucţiuni 
strategice din partea profesorului, nu constituie o modalitate eficientă pentru dobândirea unor rutine 
de studiu sistematice. 

2.5. Sumarizarea textului
Sumarizarea textului este unul dintre instrumentele importante în înregistrarea progresului 

cognitiv de procesare și automonitorizare a textului (Garner, 1987). Această strategie cognitivă 
permite cititorului să sintetizeze informaţia din diverse surse și perspective. În felul acesta, procedura 
devine un prerechizit util în realizarea unor sarcini școlare de genul redactării unui referat, sintezelor 
de texte, scrierii unor eseuri. Imposibilitatea de a produce o formă abreviată a textului parcurs, este 
un indiciu al unei carenţe comprehensive. Studiile lui Brown et al., (1986) subliniază subutilizarea 
activităţilor de condensare și de revizuire a materialului la elevii de gimnaziu și la studenţii, în absenţa 
unor constrângeri referitoare la volumul unor lucrări. 

Se știe că inclusiv elevii din clasele de liceu și studenţii integrează minimal unităţile informaţionale 
din text. Integrarea informaţiei este o condiţie de bază a producerii unor sumarizări succinte. De 
asemenea, Winograd & Hare (1988) susţine că evaluările elevilor de clasa a VIII-a privind aspectele 
importante dintr-un text, frecvent nu corespund cu judecăţile adulţilor. În consecinţă, elevii nu știu ce 
anume trebuie să includă în sumarizările textului. De asemenea, o inginerie a textului care să faciliteze 
amorsarea unor indici semantici și lexicali privind informaţiile importante din text este insuficient 
dezvoltată pentru a produce sumarizări performante. În consecinţă, este extrem de important un 
training al sumarizării textului, chiar și printre cititorii experimentaţi.

Day (1980) a conceput un program de asistenţă succesivă (pe baza unor proceduri specifice) a 
monitorizării comprehensiunii prin planificarea, generarea și revizuirea unor sumarizări ale textului. Redăm 
în continuare un rezumat al regulilor de sumarizare propuse de către Hare & Borchardt (1984):

Comprimarea listelor. O listă de lucruri, poate fi concentrată într-un cuvânt sau o expresie. De 1. 
exemplu, dacă o listă conţine seria de cuvinte: ochi, urechi, nas, mâini se poate utiliza sintagma 
„părţile corpului”. 
Utilizarea unor propoziţii tematice. Frecvent, autorii scriu o propoziţie care sumarizează 2. 
întregul paragraf, numită și propoziţie tematică. Dacă autorul oferă o astfel de propoziţie, ea se 
poate utiliza în sumar. Din nefericire, nu toate paragrafele conţin astfel de propoziţii tematice. 
Astfel, pot fi construite  propoziţii tematice proprii.
Ignorarea detaliilor inutile. Într-un singur pasaj, aceleași lucruri pot fi spuse într-o varietate 3. 
de forme. Unele informaţii din text pot fi neimportante sau chiar banale. Dat fiind faptul 
că sumarizările trebuie să fie scurte, se impune implicit ignorarea detaliilor neimportante și 
banale. 
Renunţarea la unele paragrafe. Frecvent, paragrafele unui text sunt relaţionate între ele. Astfel, 4. 
unele paragrafe pot: a. să explice alte paragrafe, sau b. să constituie o expandare a informaţiilor 
din alte paragrafe. E important de decis care din paragrafe ar trebui reţinute/ ignorate și care 
ar trebui considerate împreună.

Menţionăm că prin reducerea unui volum mare de informaţii dintr-un pasaj original, rezultatul 
concentrat ar putea să capete o notă de nenatural. Faptul poate fi ameliorat printr-o ajustare care 
poate include parafrazări, inserţia unor conective (cum ar fi de pildă „și” „din cauză că”) și inserţia 
unor propoziţii introductive și/sau finale. Două motive fac ca parafrazarea să fie esenţială, în acest caz: 
a. sporește performanţele de reactualizare a materialului și b. evită utilizarea cuvintele autorului și, 
implicit, plagiatul. 

Day (1980) a utilizat în studiile sale la care au participat elevi de liceu, o serie de teste expozitive, 
succesiv în fazele de pretest, training și postest. Temele oferite de autor au constat în aplicarea diferitelor 
reguli de sumarizare, pregătite în mod specific pentru diverse texte. În cele două condiţii (inductive cât 
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și deductive) tutorii au utilizat unele scenarii sub forma de proceduri instrucţionale de ghidare. Autorul 
a identificat două patern-uri predictive de tranziţie, specifice subiecţilor din grupul experimental: a. fie o 
tranziţie de la neutilizarea iniţială a vreunei proceduri specifice la o utilizare inconsistentă în postest, fie 
b. fie o tranziţie de la utilizarea inconsistentă a unor reguli în pretest la o utilizarea consistentă în postest. 
Profitul strategic s-a menţinut și la un interval de două săptămâni după training. Totuși, deprinderea 
de a concepe reguli dificile de inventare a propoziţiilor tematice s-a dovedit dificil de dobândit de către 
subiecţi. Însă, atât studiile lui Day (1986), cât și ale lui Haller, Child & Walberg (1988) acreditează ideea 
că diferite modalităţi de sumarizare a textului pot fi predate cu succes de către profesori în clasă.

2.6. Revenirea asupra textului
Strategia de revenire asupra textului poate fi valorificată în permanenţă în timpul citirii. Cititorii 

buni recunosc că informaţia odată citită nu este în mod automat reţinută. Astfel, au posibilitatea 
revenirii asupra unor secţiuni ale textului, pentru a obţine informaţia necesară înţelegerii. Strategia 
este extrem de importantă în situaţia studierii unor texte lungi și dificile, în care sistemul cognitiv este 
suprasolicitat. În mod particular, strategia s-a dovedit utilă în formularea de răspunsuri la întrebările 
pe baza textului sau pentru a dovedi care sunt conţinuturile învăţate pe baza unui text. 

Cele mai multe dintre cercetări asupra strategiilor de învăţare susţin că tehnica de revenire asupra 
textului este, de cele mai multe ori, ignorată de către cititorii slabi și ineficienţi. Garner & Krauss, 
(1982) acreditează ideea că șansele ca cititorii ineficienţi să-și amelioreze, din proprie iniţiativă, 
reactualizarea unor conţinuturi, pe baza reinspectării textului, sunt minime. Totuși, chiar în situaţia 
în care acești cititori revin asupra textului (pentru a răspunde la întrebări), o fac prin angajarea într-o 
recitire nediferenţiată a întregului text. Totodată, cititorii slabi manifestă tendinţa de a detecta într-o 
singură propoziţie întreaga informaţie necesară formulării unui răspuns la o întrebare particulară 
(Garner, 1987). Autorul sugerează că elevilor le este indusă frecvent ideea că reinspectarea textului 
ar fi ceva „ilegal”. Eliminarea într-o primă fază, a acestei distorsiuni cognitive, privind ilegalitatea 
strategiei, poate constitui o primă componentă de reabilitare a citirii. 

Garner, Macready, & Wagoner (1984) au utilizat strategia prezentată anterior în cadrul unei școli 
centrată pe remedierea problemelor de limbaj. Timp de trei zile (perioada de antrenament), subiecţilor 
li s-au oferit spre lectură pasaje expozitive, formate din aproximativ 200 de cuvinte. Ulterior, subiecţii 
au fost solicitaţi să răspundă la: a. unele întrebări formulate pe baza textului (ce necesitau identificarea 
unor indici sau reaccesări ale unor secvenţa din text), precum și b. la întrebări bazate pe cunoștinţe (ce 
presupuneau utilizarea unor indici bazaţi pe cunoștinţele cititorilor). Zilnic subiecţilor li se oferea câte 
o amorsă care sugera când, unde și de ce este necesară o privire retrospectivă asupra textului.  

La cinci zile după training, elevilor din ambele grupe li s-au prezentat două texte, pe care trebuiau 
să le citească cu atenţie. Ulterior, subiecţii urmau să răspundă la câte trei întrebări formulate pe baza 
materialelor citite. Pentru primul text instrucţia era simplă: „Citiţi următorul text”. Pentru cel de-al 
doilea text, subiecţilor li se reamintea necesitatea reinspectării textului, prin amorse de genul „poţi să 
revezi orice parte din text, pentru a putea răspunde la aceste întrebări”. Toate aceste sesiuni au fost 
înregistrate video în vederea codării. 

S-a urmărit atât modalitatea în care elevii din ambele grupe (experimental și de control) au procesat 
textele (strategia utilizată), cât și corectitudinea de procesare (acurateţea răspunsurilor la întrebări). În 
final, s-au realizat mai multe comparaţii între condiţiile de testare. O primă observaţie a subliniat faptul 
că nu au fost înregistrate diferenţe între cele două grupe de elevi relativ la corectitudinea răspunsurilor 
la întrebările care solicitau redarea unor conţinuturi memorate. În schimb, s-au evidenţiat diferenţe 
semnificative între grupele de subiecţi (în favoarea celor din grupul experimental) atât a. între ponderile 
răspunsurilor corecte, ce solicitau reinspectarea textului, cât și b. între ponderile volumului de reveniri 
asupra textului, atunci când era necesar. Prima diferenţă semnificativă sugerează că subiecţii antrenaţi 
au răspuns la mai multe întrebări în mod corect, deși nu puteau să-și reamintească imediat informaţia, 
recurgând la strategia de reinspecţie a textului. Cea de-a doua diferenţă subliniază că subiecţii utilizau 
strategia de reinspectare, chiar și atunci când răspunsurile nu solicitau explicit acest lucru. Însă, dacă 
subiecţii grupului de control au revenit asupra textului, de fiecare dată când erau solicitaţi de câtre 
experimentator, (chiar dacă nu era necesar acest lucru) subiecţii antrenaţi au revenit retrospectiv doar 
în 33% din cazurile în care au fost îndemnaţi de experimentator. 
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Garner et al. (1984) conchid că acest tip de strategie, de revenire asupra textului poate fi dezvoltată 
prin intermediul unor proceduri instrucţionale directe de către profesori în timpul orelor, îndeosebi 
cu elevii din clasele finale ale școlii primare. 

2.7. Utilizarea imageriei
Imageria poate îmbunătăţi comprehensiunea într-un mod mai general, prin efectul pe care-l deţine 

asupra menţinerii active a atenţiei și facilitării unui nivel mai adânc de procesare (vezi ipoteza codului 
dual (Paivio, 1971, 2006). Exerciţiile de imagerie s-au dovedit a avea un efect benefic în cazul activităţii 
de citire a copiilor din primele clase școlare. De exemplu, Pressley & El-Dinary (1997) au antrenat o 
grupă de subiecţi de 8 ani în constituirea unor imagini care să surprindă diversele conţinuturi citite. 
Comparând performanţele elevilor ce au dublat citirea povestirii cu exerciţii de imagerie (aferente 
conţinutului citit), cu performanţele celor ce doar au citit textele, s-au evidenţiat rezultate net superioare 
ale prestaţiilor primului grup la activitatea de comprehensiune. De asemenea, Guttmann, Levin & 
Pressley (1977) argumentează experimental că înţelegerea unui text poate fi semnificativ ameliorată, 
prin recursul la imagerie de către copiii de până la 12-13 ani. Subiecţilor li se solicita să-și imagineze 
diferite elemente ale textului, și erau asiguraţi totodată, că acest exerciţiu le va facilita înţelegerea textului. 
Printr-un antrenament al strategiilor imagistice, Oakhill & Patel (1991) a utilizat trei tipuri de întrebări 
în scopul îmbunătăţirii comprehensiunii: 1. factuale – care se referă la actualizarea unor informaţii 
explicite din text; 2. inferenţiale – care vizează informaţii factuale, ce nu sunt statuate explicit în text; 3. 
descriptive − care vizează detalii ce pot fi reactivate prin recursul la imagerie. Menţionăm două categorii 
importante de tehnici de imagerie: reprezentaţionale și transformative. a. Imageria reprezentaţională 
presupune translatarea directă a textului în forma unei imagini. b. Imageria transformativă sugerează ca 
anumite aspecte ale textului să fie transformate, dar cu condiţia ca imaginea constituită să nu corespundă 
fidel contextului, ci să aibă mai degrabă un rol mnemotehnic. 

Într-un studiu la care au participat copii de 8 ani, Peters & Levin (1986) a utilizat propoziţii de 
genul: „Mihai Croitoru a fost faimos  pentru că a inventat o casă plutitoare.” Sarcina subiecţilor era 
de a justifica motivul pentru care persoanele sunt faimoase. În cea de-a doua fază a experimentului, 
subiecţii au primit o dublă sarcină, de a transforma numele persoanei într-o formă imaginabilă (în 
cazul dat, imaginea unui croitor) și de a suprapune această imagine peste imaginea restului propoziţiei. 
Rezultatele au confirmat ipoteza: imageria transformativă îmbunătăţește substanţial reamintirea 
informaţiilor factuale (exemplu nume de persoane), dar nu facilitează semnificativ reamintirea 
informaţiei abstracte.  

2.8. Un model al învăţării generative
Modelul învăţării generative a fost dezvoltat de Wittrock (1989), și postulează că învăţarea și 

implicit, înţelegerea unui text, sunt substanţial îmbunătăţite prin generarea activă de semnificaţii 
proprii, corespunzătoare unui material citit. Autorul pornește de la observaţia repetată că inserarea 
unor cuvinte familiare în propoziţiile unui material citit sporește gradul de comprehensiune al acestuia 
cu 50%, iar gradul de memorare cu 100%. De exemplu, să considerăm următoarea relatare: „Nimuk 
a dorit să fie șaman. El a vrut să vorbească cu divinităţile.” Succesiunea de propoziţii poate fi rapid 
modificată în forma: „Nimuk a dorit să fie lider religios. El a vrut să vorbească cu zeii.” Ulterior citirii 
primei relatări, elevii din clasele primare oferă la întrebările: „Ce a dorit să fie Nimuk?”, „Cu cine a 
voit să vorbească?” răspunsuri mult mai slabe, comparativ cu cele oferite după lectura celei de-a doua 
relatări. Familiarizarea face lucrurile mult mai accesibile, inteligibile și implicit mai comprehensibile. 
Totodată, facilitează relaţionarea noului material cu schemele cognitive proprii ale subiecţilor. 
Această tehnică îi ajută pe elevi să genereze propriile lor semnificaţii și sporește gradul de învăţare a 
materialului citit. Într-un studiu la care au participat elevi din clasele primare − care au fost solicitaţi: 
să sumarizeze un text, să identifice subiectul propoziţiilor citite, să relaţioneze conţinutul materialului 
citit cu cunoștinţele proprii − s-a constatat că performanţele la testele de comprehensiune și memorie 
au crescut de la 25% la 100%. S-au realizat replici ale studiului, cu elevi de diferite vârste, inclusiv cu 
cei cu abilităţi deficitare de comprehensiune, iar concluziile unanime au fost că, faptul de-a conferi 
semnificaţie proprie unui material (prin formularea unui titlu, sumarizarea, interpretarea, construirea 
de imagini și relaţionarea a informaţiei citite cu cunoștinţele proprii preexistente) îmbunătăţește 
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semnificativ comprehensiunea. Cum pot fi ajutaţi în mod concret elevii să confere o semnificaţie 
proprie materialului citit? Mare parte dintre modalităţi au fost prezentate anterior: imageria mentală 
activă, utilizarea unor amorse în scopul organizării materialului, utilizarea analogiilor, similitudinilor 
și îndeosebi a metaforelor. Șansa de-a deveni un instructor eficient este în primul rând aceea de-a 
identifica subiecţii ce nu relaţionează în mod natural informaţia ce trebuie învăţată (nouă), de propria 
lor bază de cunoștinţe, iar ulterior de-a le solicita implicarea într-un travaliu cognitiv susţinut (fapt ce 
crește nivelul de adâncime a procesării informaţiei) (Wittrock, 1989). Se conturează două posibilităţi: 
(a) pe de o parte instructorul însuși poate să sumarizeze, parafrazeze un text, să formuleze întrebări, 
să genereze inferenţe, să construiască imagini pe baza conţinutului, să argumenteze, etc. sau (b) să 
implice în mod direct elevul în realizarea acestor activităţi. Toate aceste activităţi − ce se realizează 
prin intermediul unui proces neural activ și al unui travaliu cognitiv susţinut − presupun un nivel mai 
adânc de procesare a informaţiei și implicit, o îmbunătăţire a gradului de înţelegere și a învăţării.       

Concluzii

Am sintetizat câteva modalităţile reprezentative prin care putem ameliora procesul comprehensiuni. 
Desigur, nu există o recomandare generală a celor mai eficiente tipuri de ajutoare și strategii. Eficienţa 
antrenamentului este deseori dependentă de tipul și timpul disponibil pentru aplicarea acestui 
program. Totuși, o implicaţie importantă în domeniul educaţional o constituie faptul că anumite 
metode pot fi mai utile decât altele, în funcţie de sarcinile și de textele utilizate. 

În finalul acestui studiu menţionăm trei observaţii care  merită a fi subliniate:
În primul rând, absenţa unui fundament teoretic al celei mai importante părţi a strategiilor 

prezentate. Metodele dispun de un caracter empiric, dar în capitolul introductiv am dezbătut pe larg 
rezerva pe care o avem faţă de o astfel de abordare. Pentru soluţionarea acestui aspect, în cea de-a doua 
parte a lucrării ne propunem ameliorarea (cel puţin parţială), a unor astfel de carenţe.

În al doilea rând, cele mai multe metode de îmbunătăţire a comprehensiunii pornesc de la asumpţia 
potrivit căreia cititorii deficitari vor dobândi mare parte din strategiile de comprehensiune la care 
cititorii modali recurg în mod normal. Totuși, faptul că cititorii slabi nu reușesc să dobândească 
individual aceste abilităţi este (cel puţin în anumite cazuri) un indiciu al inabilităţii de a le utiliza 
singuri. Un studiu al lui Brown & Smiley (1978), arată că elevii care au învăţat cel mai mult dintr-un 
text au fost cei care, în mod spontan, luau notiţe și subliniau ideile principale, pe când beneficiul 
cititorilor slabi a fost minim, în pofida indicaţiilor prin care li se sublinia importanţa recursului 
la aceste strategii. Astfel, supoziţia că cititorii slabi, în condiţiile în care vor fi instruiţi să utilizeze 
anumite strategii metacognitive vor deveni automat cititori buni, poate fi o iluzie. 

În al treilea rând, instrucţiunile privind monitorizarea comprehensiunii sunt eficiente doar în 
cazul subiecţilor ce au atins stadiul în care pot să înveţe în mod independent, pe baza materialului 
citit. Introducerea unui astfel de antrenament, prematur, la copiii ce n-au deprins încă decodarea 
poate fi contraproductivă, din cauză că nu dispun de o capacitate de procesare suficient elaborată 
pentru a controla simultan ambele procese desfășurate în timpul citirii. De aceea, este recomandabilă 
temporizarea introducerii metodelor de înţelegere, până în momentul în care capacitatea de decodare 
e suficient consolidată. 
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UN MODEL PENTRU DEZVOLTAREA METACOMPREHENSIUNII

FLORENTINA SÂMIHĂIAN

Contextualizare
Metacogniţia este importantă în școală în măsura în care poate deschide sau lărgi căile spre 

cunoașterea lumii și a sinelui. Pentru ca aceasta să se întâmple, profesorii trebuie să aibă ei înșiși atât 
experienţe metacognitive, cât și cunoștinţe metacognitive relevante. Am încercat, împreună cu alţi 
colegi care ţin cursuri la masteratul de Didactici ale disciplinelor filologice, să îi formăm pe masteranzii 
noștri (unii, profesori cu experienţă, alţii, debutanţi) în acest spirit. I-am pus, cu alte cuvinte, în 
situaţii de învăţare în care să reflecteze asupra modului în care propriul proces cognitiv se desfășoară 
pentru a rezolva o anumită problemă, să verbalizeze aceste experienţe, făcându-și astfel gândirea 
vizibilă lor înșiși, dar și celorlalţi. Am sperat să-i ajutăm să-și recunoască și întărească cele mai bune 
strategii didactice și să încerce să le îmbunătăţească pe cele slabe. Toate astea, pentru a le arăta că aceste 
experienţe pot fi valoroase pentru ei și pentru a-i convinge să folosească strategiile metacognitive la 
clasă. Pentru că eu și colegii mei de la acest masterat credem că activarea proceselor metacognitive 
formează minţi clare și puternice, care se pot mișca liber în varii domenii ale cunoașterii. Ne-am 
bucurat să avem masteranzi care și-au ales ca temă metacogniţia și, mai ales, am fost încântaţi să 
vedem că rezultatele cercetărilor au fost încurajatoare și că elevii acestor profesori (fie că a fost vorba 
de elevi de gimnaziu sau de liceu, din zone urbane sau rurale) au progresat. Iată de ce interesul meu 
pentru metacogniţie este consistent și m-am bucurat când am aflat că un număr din „Perspective” va 
fi pe această temă.

Un model pentru dezvoltarea metacogniţiei
Un model care mi s-a părut bine gândit și ușor de aplicat este cel propus de Anderson pentru 

limbile străine (Anderson, 2002), care are, între altele, și avantajul că poate fi transferat pentru orice 
altă disciplină școlară. 

Acest model se bazează pe ideea că metacogniţia combină procese de gândire variate, care pot fi 
împărţite în cinci componente de bază: 1. pregătirea și planificarea învăţării; 2. selectarea și folosirea 
strategiilor de învăţare; 3. monitorizarea folosirii strategiei; 4. orchestrarea diferitelor strategii; 5. 
evaluarea învăţării și a modului în care a fost folosită strategia. 

Formarea și dezvoltarea competenţelor metacognitive se realizează în toate aceste cinci arii, care 
reprezintă diferite tipuri de abilităţi metacognitive. Toate cele cinci abilităţi metacognitive intră în 
relaţie unele cu altele, pentru că metacogniţia nu este un proces linear. Într-o sarcină de învăţare pot 
fi activate mai multe procese metacognitive. 

pregătirea și planificarea învăţării

evaluarea învăţării și a 
folosirii strategiei

orchestrarea 
diferitelor strategii

monitorizarea 
folosirii strategiei

selectarea și folosirea unei 
strategii de învăţare

Figura 1: Componentele metacogniţiei (după Anderson)


