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Lectur  
i/sau 

litera ie?
În argumentul primului num r 

explicam de ce dintre multele 
propuneri pentru numele revistei 
am optat pentru dou , considerate 
mai apropiate de inten iile noastre: 
„Profesorul de litera ie” i „Consilierul 
de lectur ” i de ce, pân  la urm , ne-
am Þxat pe ultima: „«Litera ie» este 
înc  sim it în limba român  ca un 
barbarism, iar «profesor» este totu i 
un termen prea restrictiv , acoperitor 
pentru o profesie validat  prin studii 
i diplome, exercitat  într-un cadru 

formal”.
În „Semnalele ” din primul num r 

preluam informa ia c  Asocia ia 
Interna ional  de Lectur  (IRA), 
începând cu ianuarie 2015 a devenit 
Asocia ia Interna ional  de Litera ie 
(ILA). Misiunea ILA vizeaz  „cre terea 
continu  a calit ii pred rii citit-
scrisului i cercet rilor în domeniu în 
toat  lumea”. Tot la aceea i rubric  se 
f cea o descriere succint  a proiectului 
ELINET (Re eaua european  a politi-
cilor de litera ie/European Literarcy 
Policy Network) care î i propune 
s  colecteze informa ii din 28 de 

ri privind politicile de litera ie, s  
faciliteze schimburi de politici, bune 
practici i ini iative în domeniu, s  
con tientizeze importan a ac iunilor 
imediate pentru reducerea pân  
în 2020 a num rului de copii, 
adolescen i i adul i cu un nivel sc zut 
al compete elor de litera ie.

În începutul lunii septembrie 
transmiteam apelul ELINET pentru 
participarea la S pt mâna Litera iei 
(8-17 septembrie), eveniment al 
c rui scop era nu numai de a atrage 
aten ia asupra „nivelului sc zut de 
competen e de litera ie a popula iei 
de toate vârstele din întreaga 
Europ ”, ci i de a propune ac iuni „în 
vederea amelior rii acestei situa ii”. 
Adaptându-ne începutului de an colar 
de la noi, am prelungit evenimentul 
pân  în 23 septembrie. Mul i dintre 
dumneavoastr  a i r spuns, dovad  
 postarea evenimentelor pe site-ul 

asocia iei, O parte dintre ini iative le-

am preluat în num rul 3 al revistei. 
Continu m cu publicarea lor i în 
acest num r

La începutul anului 2004 în con-
textul tot mai acut al con tientiz rii 
de o mare parte a societ ii a crizei 
lecturii, în genere, i a lecturii colare, 
îndeosebi, a fost lansat proiectul 
„Cercuri de lectur ”. Prin proiect, 
devenit program în 2005, urm ream 
stimularea interesului pentru lectur  
al elevilor în cadrul unor comunit i 
prin cultivarea, pe de o parte, a 
apropierii empatice i emo ionale 
de literatur  i, pe de alt  parte,  
prin abordarea literaturii ca o cale 
care faciliteaz  în elegerea sensului 
ac iunilor umane. Nu întâmpl tor 
tema simpozionului ANPRO din 
acela i an a fost Lectura. Repere actuale. 

În 2011, an care marca sfâr itul 
deceniului litera iei (vezi Rezolu ia 
56/116 United Nations Literacy Decade: 
education for all adoptat  de Adunarea 
General  a Na iunilor din 2001) i 
sensibiliza i de rezultatele slabe ale 
elevilor români la test rile PISA, 
participan ii la conferin a anual  
ANPRO  puneau în dezbatere 
Litera ia. Cadre conceptuale i rezolv ri 
didactice. Dincolo de discu iile 
generate de diÞcultatea deÞnirii 
termenului de litera ie în condi iile 
unei excesive l rgiri a sensului (de 
la abilit ile elementare de citit/scris, 
matematic , computere de care este 
nevoie pentru a acumula cunoa tere 
la un prim nivel, pân  la în elegerea 
profund  a unui text  litera ia v zut  
ca abilitatea de a citi pentru a în elege 
i pentru a ob ine informa ie, de a 

scrie coerent i de a emite judec i 
critice referitoare la un material citit, 
utilizarea informa iei i a ideilor din 
textul citit ca baz  pentru anumite 
decizii întemeiate bazate pe gândire 
creatoare; de la litera ie considerat  
în sensul scriptic pân  la litera ia 
vizual , litera ia cultural , litera ia 
în familie; de la sensul diferit al 
conceptului în spa ii culturale i în 
momente diferite pân  la „litera ia 
pentru to i”, pus  în centrul unor 
politici educa ionale), participan ii au 
convenit c  litera ia este o problem  
real  i foarte grav  a înv mântului 
românesc. Urm toarele conferin e 
au prelungit dezbaterea, punând în 
centru Elevul cititor (2012) i Profesorul 
de lectur  (2013).

Închei cu dou  citate. Paul Cornea, 
unul dintre cei mai importan i spe-
ciali ti români în domeniul lecturii, 
referent al „Consilierului de lectur ” 
i cel care ne-a stat al turi înc  de 

la  lansarea proiectului „Cercuri de 
lectur ” în Introducere în teoria lecturii 
(Polirom, 1998) spune: „...optimizarea 
lecturii e o problem  mereu deschis . 
Dar ea cap t  o importan  deosebit  
mai ales ast zi, cînd timpul afectat 
cititului de largi frac iuni ale popula iei 
e în sc dere, iar volumul de informa ii 
care ne asalteaz  pare tot mai greu de 
dominat. A spori motiva iile lecturii, 
a îmbun t i randamentul calitativ al 
comprehensiunii, a cre te abilitatea 
abord rii plurale a textelor înseamn  
a înmul i ansele individului de a se 
în elege pe sine i de a-i în elege pe 
al ii. E un obiectiv major cultural, i 
nu numai cultural, la îndeplinirea 
c ruia aportul colii e hot rîtor, dar 
nu exclusiv.” Iar Alina PamÞl, în 
conferin a sus inut  la Simpozionul 
ANPRO din 2002, Inter-, Pluri-, 
Transdiciplinaritate, vorbe te  cred 
c  prima dat  în spa iul românesc , 
de o competen  lectural  i scriptic  
global : „E vorba de formarea unei 
competen e f r  nume, înc , în 
didactica româneasc  – acea literacy 
(engl.) sau li ératie (fr.) , competen  
deÞnit , la unul din palierele sale 
semantice, drept capacitate de «a 
decoda i coda semniÞca ie în oricare 
dintre formele prezente în cultur  
pentru a reprezenta semniÞca ie». 
Seriile deschise ale acestor forme 
cuprind limbajul literaturii, al artelor 
vizuale, al muzicii i coregraÞei, 
textul literar i nonliterar, dar i 
graÞcele, schemele, desenul animat 
etc. Conturarea acestei competen e 
are rolul de a preveni insecuritatea 
lectural  i scriptural  a omului recent, 
confruntat continuu cu diversitatea i 
coprezen a limbajelor, i de a-i permite 
s  conÞgureze sens în spa iul plural al 
comunic rii actuale.”.

Ambii autori vorbesc despre nevoia 
de motiva ie pentru lectur , de 
necesitatea îmbun t irii capa cit ii 
de decodare i codare de semniÞca ie, 
de deschidere i abordare plural  a 
textelor de tot felul, indiferent dac  
numesc aceaste competen e – de 
lectur  sau de litera ie.
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