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lectura în oglindă

Dezvoltarea 
competen elor 

de litera ie în toate 
disciplinele de 
studiu – 
un imperativ

JustiÞcare – încadrarea în politicile 
educa ionale curente

În cursul diferitelor evalu ri na ionale, 
precum si a celor interna ionale comparative 
(PIRLS, PISA, TIMMS) din ultimul deceniu 
constat m în mod repetat c  elevii din 
România au competen e de litera ie care nu 
pot s  nu ne îngr oreze: peste o treime (37,3%) 
sunt a a-numi i analfabe i func ionali, adic  
nu în eleg cerin ele scrise în absen a spr inului 
profesorilor, citesc texte informative f r  
s  în eleag  con inutul ideatic al acestor 
texte, nu r spund corect la întreb ri de 
comprehensiune, nu au deprinderea de a 
opera cu textele de diferite tipuri pentru a  
extrage informa ii, date etc. (PISA, 2012). Nu 
e de mirare, în aceste condi ii, c  rata p r sirii 
timpurii a colii (PTS) se situa – în anul 2013 
– la peste 17%. De ce ar sta cineva la coal  s  
înve e, dac  nu tie cum s-o fac ? Este îns  
de mirare – adic  pare nerealist – c  guvernul 
i-a propus în Planul Na ional de Reform  

pentru perioada 2010-2020 s  reduc  rata 
PTS la 11,3% pân  în 2020, în condi iile în 
care Strategia de Prevenire a P r sirii Timpurii 
a colii (2014) nu acord  aten ie suÞcient , 
dup  p rerea mea, dezvolt rii alfabetiz rii 
func ionale/a competen elor cheie. Toate acestea 
în contextul în care, de vreo 10 ani încoace, 
programele colare fac referiri frecvente 
la cele opt domenii de competen e-cheie – 
inclusiv la „a înv a s  înve i” –, competen e 
cu care coala ar trebui s  îi înzestreze pe 
absolven ii de înv mânt obligatoriu, 
dar pe care, aparent, pu ini actori-cheie le 
în eleg în termeni concre i de manifestare 
în comportamente de înv are. Este evident 
c  a. profesorii sunt neadecvat preg ti i 
pentru a dezvolta competen e la elevi; b. nici 
persoanele care se aß  în prezent în curs de 
formare pentru a deveni profesori nu par 
s  Þe preg tite s  mânuiasc  instrumentele cu 

care ar putea dezvolta competen ele cheie. 
Presupunând c  ele ar exista…

În acest context, noi, cei de la Asocia ia 
Lectura i Scrierea pentru Dezvoltarea 
Gândirii Critice (ALSDGC), consider m c  
este imperativ s  spr inim cadrele didactice 
în procesul lor de dezvoltare profesional  
prin prezentarea, demonstrarea i exersarea 
utiliz rii unor instrumente (demersuri, 
strategii) relevante i diversiÞcate pe care s  
le adopte cu scopul dezvolt rii competen elor 
de litera ie ( i implicit de înv are) ale elevilor 
în i prin disciplina pe care o predau.

Competen ele de litera ie în studierea 
diferitelor discipline colare

Am preluat conceptul de litera ie în 
disciplinele de studiu (în limba englez , 
content area literacy) din literatura 
pedagogic  anglo-saxon , mai ales din cea 
nord-american . Prima dat , am întâlnit 
conceptul în cadrul programului Lectura i 
Scrierea pentru Dezvoltarea Gândirii Critice, 
pe la sfâr itul anilor 1990, dar se pare c  
eforturile de diseminare a conceptului de 
gândire critic  i familiarizarea profesorilor cu 
demersuri de dezvoltare a acestei abilit i – 
mai pu in cunoscute lor – au pus într-un con 
de umbr  importan a pe care o atribuiam i 
atunci citit-scrisului cu sens… Mai precis, cu 
sensul de a înv a, inclusiv s  gânde ti.  

În curriculumul românesc, ca de altfel 
în majoritatea sistemelor educa ionale din 
lumea întreag , exist  aceast  idee implicit  
i chiar explicitat  (mai ales în programa 

pentru înv mântul primar) c  prima dat  
elevii înva  s  citeasc  i s  scrie, iar apoi 
citesc i scriu pentru a înv a. De fapt, acestea 
sunt dou  procese concomitente i care se 
sus in reciproc: pe m sur  ce elevii citesc mai 
bine, sunt mai capabili s  înve e din ceea ce 
citesc. Pe m sur  ce înva  din ceea ce citesc, 
în mod natural î i îmbog esc cuno tin ele, 
vocabularul i aplic  abilit ile de citire la o 
diversitate mai larg  de materiale scrise. Cu 
alte cuvinte, pe m sur  ce înva  prin lectur , 
elevii î i dezvolt  competen ele de lectur  
(Gunning, 2003). Aceast  este ideea pe care 
se fundamenteaz  dezvoltarea litera iei în i 
prin disciplinele de studiu. 

„Fiecare cadru didactic trebuie s  Þe i 
profesor de litera ie” („Make every teacher 
a teacher of literacy”)

Am preluat citatul în limba român  de 
pe pagina de web a Asocia iei Române de 
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Litera ie (ARL, vezi h p://www.arlromania.
ro/?paged=2) i – în mod normal – îl atribui 
acestei surse. tiu îns  c  ARL a preluat ideea 
din raportul Grupului exper ilor europeni în 
domeniul litera iei (sau Grupului de „exper i 
UE la nivel înalt privind alfabetizarea”, 
a a cum s-a tradus oÞcial în limba român  
denumirea grupului de exper i)1 constituit 
la nivel înalt, sub coordonarea Comisarului 
European Androulla Vassiliou i sub 
pre edin ia Prin esei Laurentien a rilor 
de Jos – de aceea, am ad ugat i varianta 
în limba englez  în subtitlu. (Remarc, în 
parantez , distinc ia între „trebuie s  Þe” i 
imperativul „make” – a face, a transforma. 
Exper ii europeni ne îndeamn  – pe Comisia 
European , pe guvernele din statele membre, 
pe tine, pe mine – s  fac /s  facem acest 
lucru. În limba român , pare-se c  ne ferim 
de imperativ.)

Fiecare disciplin  necesit  competen e 
speciÞce de litera ie: nu cite ti la fel un text 
geograÞc precum un text de matematic  
sau unul despre ma ini-unelte. De aceea, 
profesorul de orice disciplin  are sarcin  
dubl : s  dezvolte competen ele speciÞce 
disciplinei sale i s -i înve e pe elevi cum s  
foloseasc  cititul i scrisul – litera ia, dac  
v  place – pentru a înv a i independent 
con inuturile disciplinei. 

Am intervievat recent o profesoar  
de discipline tehnice (am s-o numesc în 
continuare Iraiada) care a avut curajul s  
î i asume aceast  sarcin  dubl  de vreo 
jum tate de an încoace. Schimbarea mare pe 
care a f cut-o a fost c , în loc s  le prezinte 
i s  le explice liceenilor informa ii noi oral, 

le-a solicitat s  citeasc  independent un text 
care con inea informa iile respective i s  
indice ideile cheie din text. Surpriza pe care 
a avut-o ar Þ fost u or de anticipat pentru 
un profesor „de litera ie” versat: elevii au 
fost incapabili s  identiÞce informa iile 
esen iale din textul scris; pur i simplu nu 
aveau aceast  deprindere. A mai constatat c  
elevii sunt incapabili s  rezume un text (ceea 
ce nu mai trebuie s  Þe surprinz tor, dup  
ce vedem c  nu reu esc s  identiÞce idei 
principale), s  deÞneasc  în termeni proprii 
un concept esen ial etc. Poate Þ dezarmant 
pentru profesor s  constate cât de multe 
trebuie s  îi înve e pe elevi pentru a-i ajuta 
s  se transforme în persoane care înva  
independent, îns  aceast  profesoar  despre 
care v  povestesc este decis  s  persevereze 
– Þind pe calea cea bun  în a deveni profesor 

de litera ie. În continuare voi încerca s  
ilustrez cum a pornit la drum.

Inventarul competen elor de litera ie în 
disciplinele de studiu

Iraida a dobândit cuno tin e despre Inven-
tarul competen elor de litera ie în disciplinele de 
studiu (ICLDS, sau Content Area Reading 
Inventory  CARI, în limba englez , Readence, 
Bean & Baldwin, 2004) la un curs derulat 
în cadrul proiectului Comenius Strategii 
de implementare a inov rilor în dezvoltarea 
profesional  a cadrelor didactice, proiect în care 
ALSDGC a fost partener. G si i mai multe 
informa ii despre acest curs la adresa h p://
www.alsdgc.ro/proiecte/view/id/36/lang/
ro. La curs s-au prezentat câteva exemple 
de astfel de inventare, care au inspirat-o pe 
Iraida i care s-a decis s  elaboreze un astfel 
de instrument de evaluare formativ  pentru 
disciplina pe care o pred . 

ICLDS este, de fapt, un instrument de 
diagnoz , care ne ajut  s  identiÞc m cât 
de preg ti i sunt elevii no tri s  înve e 
din textele aßate în sfera de con inut a 
disciplinelor pe care le studiaz . Inventarul 
trebuie construit într-o asemenea manier  
încât s  poat  Þ folosit pe manualele sau 
textele cu care lucra i la disciplina pe care o 
preda i la clasa dumneavoastr  de elevi. 

Structura ICLDS de la care a pornit Iraida 
cuprinde cinci sec iuni, pe care le vom 
explica i exempliÞca pe scurt:
a. Utilizarea c r ilor/manualelor
b. În elegerea informa iilor vizuale
c. În elegerea vocabularului speciÞc discip-

linei
d. IdentiÞcarea i rezumarea ideilor prin-

cipale
e. Instrumente pentru lectura textelor de 

studiat.
a. Utilizarea c r ilor/manualelor. Aceast  

sec iune veriÞc  abilitatea elevilor de a folosi 
elemente de orientare în materialul tip rit, 
cum ar Þ cuprinsul, glosarul, dic ionarul, 
indexul, titlurile i subtitlurile, cuvintele 
subliniate etc. dintr-un manual.

Gândi i-v : Cum a i putea aßa dac  elevii 
tiu s  foloseasc  manualul? Cel mai simplu 

mod este s  le adresa i întreb ri/sarcini de 
tipul: 

„La ce pagin  se g sesc informa ii 
despre…?” (trimitere la cuprins)

„Unde ai putea aßa în manual ce înseamn  
termenul…?” (trimitere la glosar/dic ionar, 
dar posibil i la un capitol în care termenul 
apare în titlu)
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Evident, presupunem c  exist  un manual 
sau o carte cu text informativ din care le 
propune i elevilor s  înve e. Dac  nu este 
cazul, atunci ICLDS-ul dumneavoastr  nu 
va include aceast  sec iune. 

b. În elegerea informa iilor vizuale. 
Aceast  sec iune veriÞc  abilit ile elevilor 
de a citi, a descifra, a în elege, a extrage 
informa ii din graÞce, tabele, diagrame, 
ilustra ii etc. În manualele, care sunt atent 
construite, exist  mai multe elemente vizuale 
pe care, neîndruma i, elevii le-ar putea ignora. 
Nu odat  i-am auzit pe copiii mei spunând: 
„Lec ia e de dou  pagini i jum tate, cealalt  
jum tate e doar cu imagini.” Dac  imaginile 
au fost alese cu alt scop decât cel pur i 
simplu decorativ, atunci probabil c  autorul 
manualului/c r ii a considerat c  ele vin în 
spr inul în elegerii con inuturilor, lucru 
pe care elevii nu-l realizeaz  neap rat f r  
îndrumare. Pentru a veriÞca în ce m sur  
elevii pot extrage informa ii dintr-o simpl  
imagine (care, aparent, scurteaz  textul „de 
citit”), pute i s  le adresa i, la chimie, de 
exemplu, o sarcin  de acest tip:

„Prive te imaginea de la pagina x. Ce 
diferen e observi între sarea gem , silvin  i 
ßuorin ?”

„Prive te harta de la pagina y. Care 

este zona cu cea mai redus  densitate a 
popula iei? Care crezi c  este motivul pentru 
care acolo se înregistreaz  cea mai redus  
densitate? Ce elemente de pe hart  te pot 
ajuta s  dai r spunsul?”

c. În elegerea vocabularului speciÞc 
disciplinei. Aceast  sec iune evalueaz  
familiarizarea elevilor cu concepte i 
termeni-cheie speciÞci disciplinei sau unui 
capitol din materie, precum i capacitatea de 
a folosi contextul pentru a determina sensul 
unor termeni. Pentru diagnosticarea acestor 
aspecte, tipul de sarcin  folosit cel mai 
frecvent este textul lacunar. Alege i o por iune 
de text de circa 100-150 cuvinte (vede i 
exemplul de mai jos)2 i scoate i circa 6-7% 
din cuvintele din text, alegându-le pe acelea 
care desemneaz  concepte cheie pentru tema 
ce urmeaz  s  se studieze. Re ine i: în acest 
context, nu testa i cât de bine st pânesc elevii 
sensul conceptelor, ci cât de familiariza i 
sunt cu ace ti termeni. Cu alte cuvinte, o 
persoan  care nu tie multe despre relieful 
României, dar are un nivel de litera ie bun, 
poate rezolva sarcina perfect. De exemplu, 
dac  – ne tiind geograÞa Podi ului Casimcei 
– elevul ar Þ tentat s  foloseasc  termenul 
„erup iile” la b., articolul hot rât -le ar trebui 
s  îl pun  pe gânduri.

Completa i spa iile libere de la a. la h. cu termenii din lista de mai jos:

Relieful României este rezultatul mai multor procese pe care a. ............. terestr  a suferit-o de-a lungul a sute de 
milioane de ani.

În Europa, prin b. ….........s-au în l at câteva forma iuni, printre care i o parte din c. ......… (Podi ul Casimcei), apoi 
s-a format un lan  muntos numit hercinici ce ajungeau pân  în Dobrogea (Mun ii M cinului). Dup  câteva milioane 
de ani o parte din mun ii d. .....…, ca urmare a mi c rii scoar ei terestre, au disp rut.

Se formeaz  mai apoi e. ....…... alpino-carpato-himalayan, forma iune muntoas  ce cuprinde întreg f. …...... Euro-
asiatic. Carpa ii s-au format ca urmare a încre irii P mântului într-un timp foarte îndelungat. La formarea lor au 
contribuit i g. …..... vulcanice din estul Podi ului Transilvaniei, unde s-a creat i cel mai lung ir de mun i h. …....... 
din Europa.

1. vulcanici   2. hercinici  3. lan ul  4. cutanare 
5. scoar a     6. uscatul  7. Dobrogea  8. erup iile 

3. IdentiÞcarea i rezumarea ideilor prin-
cipale. Sec iunea evalueaz  capacitatea elevilor 
de a identiÞca i rezuma ideile importante i 
argumentele din textele speciÞce disciplinei. 
Din câte cunosc sistemul de înv mânt i 
manualele din România, înclin s  spun c  
aceast  sec iune din ICLDS prezint  cea mai 
mare provocare – a a cum mi-a m rturisit i 
Iraida – atât pentru profesori, cât i pentru 
elevi, deoarece, cel pu in aparent: 

- textele din manualele din ara noastr  
sunt scrise cu gândul principal de a face 
economie de spa iu, nicidecum de a ajuta 
elevii s  înve e din ele;

- paragrafele sunt prost redactate; ele 
nu con in o idee principal , explicat , 
exempliÞcat  etc., ci tind s  cuprind  multiple 
„idei principale”, ceea ce îngreuneaz  
identiÞcarea celei mai importante idei;

- limbajul manualelor deseori seam n  
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cu limbajul unui conspect, drept urmare a 
rezuma (sub)capitolul ar putea coincide cu a 
repeta titlul (sub)capitolului. 

Din aceste motive, dac  dorim s  dezvolt m 
litera ia la disciplina predat  elevilor, ar 
trebui s  acord m aten ie sporit  calit ii 
textelor din manuale sau s  renun m la ele i 
s  ne preg tim singuri materialele suport. O 
alternativ  dintre cele m rturisite de Iraida, 
cel pu in pân  ajungem s  avem materiale 
mai potrivite pentru lectur , este s  le ar t m 
elevilor un Þlm (didactic, documentar) scurt, 
iar cerin a s  Þe aceea i: elevii s  identiÞce 
ideile principale i s  redacteze un rezumat 
de 1-2 paragrafe.

5. Instrumente pentru lectura textelor de 
studiat. Sec iunea evalueaz  capacitatea 
elevilor de a organiza idei, de a lua noti e 
despre cele citite cu scopul de a-i ajuta la 
înv are i recapitulare. Evident, aici avem 
de-a face cu competen ele metacognitive ale 
elevilor. Îmi amintesc în acest context de o 
experien  din clasa a XII-a de liceu, de prin 
anii 1980, când, neinspirat  Þind la disciplina 
chimie, m-am decis s -mi fac o Þ uic . La 
extemporal, Þind cu ochii pe profesor s  nu 
m  surprind  folosind-o, n-am mai apucat 
s  o valoriÞc, îns  preg tirea Þ uicii a fost – 
inevitabil – i preg tire pentru lucrare, astfel 
c  dup  ce m-am convins c  sunt prea fricoas  
s  scot Þ uica, m-am concentrat pe a-mi 
aminti ce am scris în ea. i a func ionat… Ei, 
un astfel de aide mémoire este un instrument 
valoros. Putem s  le cerem elevilor s - i 
preg teasc  schi e, organizatori graÞci, s  
anticipeze întreb ri pe care profesorul ar 
putea s  le includ  într-un test etc. pentru 
a veriÞca dac  au capacitatea de a înv a 
independent din texte scrise.

***
Dup  cum probabil c  a i observat, 

sec iunile vizeaz  aspecte diferite ale muncii 
intelectuale pe care o efectu m atunci când 
dorim s  înv m dintr-un text mai lung 
(cum ar Þ o carte, un manual sau un articol). 
Pentru Þecare sec iune, Iraida a gândit 
sarcini de evaluare (formativ ) pentru elevii 
ei. Dup  ce a constatat care sunt abilit ile lor 
curente, a putut proiecta demersuri prin care 
s  insiste pe cele care erau deocamdat  puncte 
slabe. Diagnosticarea i-a servit drept reper 
pentru cel pu in un an de munc , urmând 
ca apoi s  re-evalueze unele abilit i (sau 
pe toate) pentru a stabili cum au progresat 
elevii. Toate aceste eforturi merit , spune 

Iraida, pentru c  o ajut  s  î i cunoasc  elevii 
mai bine; mai precis, i pentru c  pe termen 
lung, î i dore te s  îi preg teasc  nu doar 
pentru a trece cu succes de evalu ri colare, 
ci pentru a înv a, a se dezvolta continuu o 
via  întreag , independent de contextul în 
care s-ar aßa sau de con inutul ideatic din 
textele scrise pe care ar dori s -l exploreze 

Profesori precum Iraida, cel pu in la nivel 
gimnazial i liceal, ne-ar putea ajuta s  
cre tem ansele elevilor de a înv a s  înve e, 
de a dori s  înve e i de a participa la forme 
organizate de înv are cu încredere în reu it . 
Poate c , dac  majoritatea profesorilor ar 
proceda ca ea, am putea s  atingem, pân  în 
2020, indicatorul super-ambi ios din Planul 
Na ional de Reform  de a avea doar 11,3% 
persoane care p r sesc timpuriu sistemul de 
înv mânt. Poate, de asemenea, c  am avea 
mai multe persoane care pot citi i descifra 
cu relativ  u urin  sensurile diverselor 
texte care ne înconjoar  i cu ajutorul c rora 
comunic m, la locul de munc , în societate, 
atât de multe idei cu relevan  pentru 
calitatea vie ii noastre.

Note
1 M  întreb deseori dac  în absen a unui termen 
potrivit pentru a desemna competen ele de 
citit-scris cu sens, pe care s  îl în eleag  i 
nespeciali tii, putem s  progres m în direc ia 
litera iei. Translatorii sunt persoane educate, care 
se documenteaz  atent. Oare ei ce în eleg din 
termenul alfabetizare?
2 Textul folos it pentru exempliÞcare a fost preluat 
de la adresa h p://www.geograÞalumii.ro/
relieful-romaniei
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