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Lectura unor discursuri unitare i ample Lectura unor discursuri sumare i heterogene
1. identificarea temei/întreb rii/problemei centra-

le;
2. identificarea i selectarea surselor/c r ilor

- omogenitate i coeren , manifestate la ni-
velul viziunii, limbajului, discursului�;

3. parcurgerea c r ii/c r ilor;

4. construc ia sensului prin sinteza informa iilor;

5. evaluarea modului în care a fost acoperit  te-
ma.

1. identificarea temei/întreb rii/problemei cen-
trale;

2. identificarea i selectarea surselor
- multitudine i diversitate,  manifestate la

nivelul viziunii, abord rii, limbajelor, cali-
t ii discursului�;

3. parcurgerea surselor, colectarea i corelarea
datelor;

4. construc ia sensului prin selec ia, prelucrarea
i sinteza informa iilor;

5. evaluarea modului în care a fost acoperit
tema.

Pa ii marca i aici eviden iaz , cu prec dere, genul proxim. În privin a diferen elor speci-
fice, acestea vizeaz , în mod semnificativ, calitatea cunoa terii (cuprindere prin aprofunda-
re, în primul caz, i cuprindere extins , dispersat i discontinu , în cel de-al doilea) i re-
gimul gândirii critice (u or de instituit i articulat , în primul caz, dificil de structurat, în cel
de-al doilea). Din aceste diferen e decurg, cred eu, i dou  imperative didactice ferme: pri-
mul fixeaz  debutul procesului de formare a litera iei în cunoa terea i exersarea formei
clasice (lectura unor texte compacte i relativ ample); al doilea impune strategia clasic
drept tipar generator al formei de lectur  post/hipermoderne. i asta deoarece chiar i în
spa iul culturii-lume, cultura este nu numai ceea ce se cultiv , ci i ceea ce ne ap r  de ceea
ce se cultiv . i nu este, oare, coeren a antidotul incongruen ei, unitarul antidotul dispersiei,
focalizarea antidotul derivei, perspectiva critic  antidotul lipsei de discern mânt�? Homo
ecranis ar putea riposta, invocând seduc ia exercitat  de incongruen , de dispersie, de deri-
v �, precum i lec iile de cunoa tere pe care le transmit. Cred îns  c  înv area aceasta e
bine s  nu se petreac , niciodat , în absen a antidotului. i asta nu pentru a ne ap ra de su-
perficial i aproximativ, ci pentru a nu l sa superficialul i aproximativul s  treac  drept
forme de cunoa tere.

PINOCCHIO I LITERA IA

Ioana T m ian
Facultatea de Psihologie i tiin e ale Educa iei, UBB, Cluj

Preambul
Litera ia, un concept relativ nou în jargonul didactic românesc, exprim  printr-un ter-

men nere inut înc  de DOOM o realitate cunoscut  profesorilor de român , supus  acum
unei strategii de rebranding, prin revalorizarea dimensiunii sale func ionale.

O trecere în revist  a lucr rilor consacrate temei indic  surprinz tor de multe domenii,
tipuri i vârste ale litera iei: de la litera ia numeric  pân  la noile litera ii, trecând prin
litera ia cultural , multicultural , litera ia tiin ific , digital , vizual , religioas  sau litera ia
emo ional i litera ia moral , de la vechea litera ie, la litera ia timpurie, la litera ia organi-
za ional  sau la locul de munc  etc. Se vorbe te i de �sfâr itul litera iei� (vezi Empire of
Illusion. The end of Litteracy and the Beggining of the Show [�Imperiul iluziei: sfâr itul
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litera iei i începutul spectacolului�], titlul unei c r i ap rute în 2009
sub semn tura lui Chris Hedges), sau de mitul litera iei tiin ifice etc.
Conceptul a fost abordat i în regim de dic ionar: dic ionar de litera ie
cultural , de litera ie tiin ific  etc. Litera ia este i obiect al altor disci-
pline � s-a scris despre psihologia litera iei, cultura i politicile
litera iei, predarea litera iei etc., � sau al unor programe de integrare
social  (eg. litera ia func ional  ca instrument pentru preg tirea femei-
lor pentru dezvoltarea durabil  etc.). Acest ultim tip de exemplu pare s
asigure succesul rebranding-ului.

Tabloul, vast, are i o dimensiune plastic . Logo-urile programelor
i asocia iilor de litera ie ilustreaz  profiluri de oameni pe pagini de

carte, oameni stiliza i în carte, oameni-c r i-atle i, oameni citind c r i-
computere, dansuri ritmice, gimna ti i halterofili în echilibru pe pagini
de carte, oameni a eza i pe c r i tinzând c tre stele, Peter Pan cu cartea
în mân , explozii de artificii â nind dintre paginile c r ii, curse de bici-
clete pentru litera ie, broa te plonjând în apele litera iei, un osp  al
c r ii (este cazul unei comunit i care cedeaz  o parte din nota de plat
la restaurant pentru achizi ia de c r i pentru copii
http://www.dishupliteracy.org/), elemente simbol precum m rul, crean-
ga de m slin, uroborosul cu coada pe carte, becul cu filament, busola,
lumânarea (un program resurs  pentru practicarea rug ciunii evreie ti
tikkun olam), triunghiul, podul, re eaua, hora planetar , trei copii înca-
dra i în ramuri de m slin (emblema na unilor unite pentru deceniului
litera iei 2003-2012), ochelari deschi i pe paginile unei c r i, un fluture
(în programul Literacy 2030, cu deviza �S  lucr m împreun  ca s  ne
schimb m via a i comunitatea [�] prin alfabetizare/ litera ie�) etc.

Însumând, logo-urile sugereaz  o stare atletic , a trupului i a spiri-
tului omului cu acces liber la rescrierea viitorului, totul fiind a ezat sub
simboluri ale binecuvânt rii, ale luminii, ale cunoa terii, ale orient rii
i ale comuniunii. Cu re inerea referitoare la ochelari � o oarecare suge-

rat  dependen , semn al unei deficien e de vedere, marcheaz  de fapt o
vedere corijat , un plus de vedere � rezultatul indic  o condi ie perfec-
t , aproape utopic .

Deceniul litera iei
Simbolica logo-urilor enumerate mai sus corespunde unei strategii de relansare ce vi-

zeaz  vechiul concept de alfabetizare, supus acum unor prelucr ri ideologice demne de so-
ciet i avansate.

Adunarea General  a Na iunilor Unite a adoptat în 2001 Rezolu ia 56/116 United
Nations Literacy Decade: education for all în care proclam  deceniul litera iei pentru pe-
rioada 2003-2012. Rezolu ia define te conceptul i spiritul programelor opera ionale deru-
late sub egida UNESCO în intervalul 2003-2012 în termenii unor politici educa ionale glo-
bale, în vederea educa iei pentru to i.

�Litera ia are un rol crucial în achizi ia, de c tre fiecare copil, tân r sau adult, a abilit ilor esen-
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iale de via  care îi permit s  fac  fa  provoc rilor cu care se confrunt  în via ; litera ia
reprezint  un pas esen ial pentru educa ia fundamental , care este un mijloc indispensabil pentru
participarea efectiv  în societ ile i economiile secolului XXI�(s.n.)

�Litera ia este, pentru to i, în centrul educa iei fundamentale, iar crearea mediilor i a societ ilor
literate este esen ial  pentru scopurile de eradicare a s r ciei, de reducere a mortalit ii infantile,
de reducere a cre terii popula iei, de atingere a egalit ii de gen i de asigurare a dezvolt rii dura-
bile, a p cii i a democra iei�. (Rezolu ia 56/116, 2001).

Amplitudinea surprinz toare a rebranding-ului vechiului concept de alfabetizare � func i-
onal cel pu in din vremea instituirii înv mântului public, propus acum ca solu ie la probleme
fundamentale cu care se confrunt  lumea de azi: s r cia, inegalitatea de gen etc. � ne oblig
s -i acord m aten ie i s  accept m s  batem moned  pe conceptul de litera ie. Numim a adar
cu nume noi i imagini noi înv a-
rea scrisului i a cititului, dobân-
direa unei culturi generale, lupta
împotriva analfabetismului etc., i
schimb m modul în care gândim
aceste realit i prin revalorizarea
componentei func ionale i social-
contextuale a alfabetiz rii.

Modificarea presupune în e-
legerea faptului c  dobândirea
abilit ilor de litera ie reprezint
condi ia sine qua non a integr rii
i a func ion rii sociale i, prin

extensie, a integr rii în orice do-
meniu de activitate; c  aceast
condi ie este impus  de societate;
c  societatea fixeaz i m soar
nivelul de litera ie; c  societatea, ca s  func ioneze eficient, este obligat  s - i alfabetizeze
membrii. Reconceptualizarea alfabetiz rii în termeni de litera ie presupune i acceptarea
func iilor multiple pe care litera ia le de ine într-un anumit proces, eveniment social etc.
Vom vedea c  societatea democratic  urm re te s  satisfac  necesit ile fundamentale de
alimenta ie, mâncare, servicii de s n tate, la acestea ad ugând litera ia, ca mijloc prin care
se ajunge la celelalte, ca �structur  de putere�. Din acest punct de vedere, nu exist  o �sin-
gur  litera ie, monolitic , autonom , ci litera ii sau practici de litera ie al c ror caracter i
consecin e depind de context. Practicile de litera ie sunt, astfel, nu doar cultur , ci structuri
de putere [...] orice activitate de litera ie indic  un context social mai larg, litera ia este o
practic  social � (David Barton, Mary Hamilton 2005).

i istoria termenului, împrumutat pe filier  anglo-saxon , [litteracy], pare, cel pu in pen-
tru felul în care în elegem acum litera ia, determinat  de o strategie de rebranding. Derivat
regresiv de la illiteracy [analfabetism, nealfabetizare], la rândul lui ob inut prin derivare de
la illiterate [analfabet, lipsit de litera ie], care se opune lui litterate [înv at, citit, alfabeti-
zat] � termenul literacy intr  în vocabularul societ ii angajate împotriva analfabetismului.
Confruntându-se cu rata mare de analfabetism, societatea caut  strategii de a-i face fa ,

Cambridge Dictionary VISUAL THESAURUS
http://www.visualthesaurus.com
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alfabetizându- i membrii, instruindu-i pân  la un nivel minim necesar. Pe ace tia prefer
s -i numeasc  �nealfabetiza i�, mai degrab  decât analfabe i, termen înc rcat cu puternice
conota ii peiorative i discriminatorii. Cel care va achizi iona abilit ile de litera ie va fi
�alfabetizat� într-un domeniu sau altul, f r  a mai fi obligatoriu �citit�, �cultivat�, �educat�
etc. � termenii prin care se numeau odinioar  persoanele colite, elitele. Reconceptualizarea
alfabetiz rii e determinat  de modific rile rapide din lumea de azi, de utilizarea unor strate-
gii tot mai eficiente de comunicare, iar achizi ia noilor litera ii devine obligatorie în vederea
utiliz rii acestei informa ii.

Rebrandingul este explicit în Draft proposal and plan for a United Nations literacy de-
cade, unde se stipuleaz :

�Politicile i programele de litera ie de ast zi necesit  dep irea viziunii asupra litera iei care a
dominat în trecut. Litera ia pentru to i solicit  o viziune reînnoit  asupra litera iei� (paragraful 8).

În acest sens, planul de ac iune prev zut de rezolu ia Organiza iei Na iunilor Unite e a-
loneaz  dezideratele pentru deceniul în curs referindu-se la condi ia copiilor din medii dez-
avantajate, la accesul la educa ia gratuit , timpurie i permanent , la atingerea egalit ii de
gen în educa ie, la îmbun t irea calit ii educa iei etc. Planul de ac iune stipuleaz ase
direc ii:

1. Extinderea i îmbun t irea îngrijirii copilului i a educa iei timpurii, mai cu seam
pentru copiii din medii dezavantajate;
2. Asigurarea c  în 2015 to i copiii afla i în situa ii dificile i aceia apar inând minorit -
ilor etnice vor avea acces la educa ia primar  de bun  calitate, gratuit i obligatoriu;

3. Asigurarea c  nevoile de înv are ale tinerilor i ale adul ilor î i g sesc r spuns echi-
tabil în programe de înv are potrivite;
4. Îmbun t irea cu 50% a nivelului de litera ie al adul ilor, în special al femeilor, i ac-
ces egal la educa ia ini ial i continu  pentru to i adul ii;
5. Eliminarea discrepan elor de gen în educa ia primar i secundar   pân  în 2005 i
atingerea egalit ii de gen în educa ie pân  în 2015, cu aten ie asupra accesului complet
i egal al fetelor la educa ia de baz  de bun  calitate;

6. Îmbun t irea tuturor aspectelor calit ii în educa ie i asigurarea excelen ei, astfel
încât  rezultatele înv rii, vizibile i m surabile, s  fie atinse de to i, în mod special în
ceea ce prive te litera ia, numera ia i abilit ile esen iale pentru via .

Cât prive te educa ia, strategiile avute în vedere se refer  la plasarea litera iei în centrul
curriculumului educa ional, la abordarea educa iei formale i nonformale, la promovarea
unui mediu propice utiliz rii litera iei i culturii cititului în coli i comunit i, la asigurarea
implic rii comunit ii în programe de litera ie, construirea de parteneriate, monitorizarea i
evaluarea sistematic  a programelor etc.

Pinocchio i litera ia
Faptul c  alfabetizarea e asociat  nevoilor elementare de hran i abilit ilor esen iale de

via  nu este un lucru nou. Carlo Collodi, interesat educa ia public  din Italia vremii lui,
avea în vedere acest lucru: �p rerea mea e c  pân  acum ne-am gândit mai mult la capetele
decât la stomacurile claselor de nevoia i i asupri i. S  ne gândim acum un pic mai mult la
stomacuri� (apud Manguel 2005).

P strând distan a i diferen ele impuse de caracterul fictiv al pove tii, considerat  de alt-
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fel reprezentativ  pentru situa ia social  a copiilor din Italia epocii (Ipsen, 2005), Pinocchio,
eroul lui Collodi, este un subiect tocmai bun pentru un asemenea program de litera ie. El
provine dintr-un mediu dezavantajat, din punct de vedere social i familial (Gepetto e b -
trân, f r  so ie i s rac, are un c min f r  foc, nu are bani destui s -i cumpere lui Pinocchio
c r i pentru coal , a a încât î i vinde singura lui jachet ) i e la vârsta potrivit  pentru edu-
ca ia timpurie. Rela ia cu societatea este deficitar , deci e minoritar (Pinocchio e �v zut, dar
nu în eles�), e subalimentat (prime te trei pere i, dup  ce m nânc  miezul, ajunge s  se
bucure i de coji) i handicapat (are picioarele arse). Cu toate acestea nu se resemneaz . El
a teapt  ca societatea s  îi asigure hran i serviciile de s n tate: Gepetto îl repar  de fieca-
re dat , îi face rost de cele necesare. (Pe amândoi i-ar salva un program de litera ie!).

Pinocchio e îns  un copil neinteresat de coal : � tiu ce m-a teapt : o s  m  trimit  la
coal i o s  fie nevoie s  fiu silit s  înv i chef de carte nu prea am�. Cu idealuri nu de-

parte de cele ale elevilor de azi: dac  ar deveni bogat i-ar cump ra pr jituri, tarte, dulce-
uri�, nu c r i. Civiliza ia pentru el i prietenii lui este un loc unde �nu sunt c r i, nu sunt

profesori�[�] A a ar trebui s  fie în toate rile civilizate�. Dar e constrâns de prejudec -
ile i rigorile societ ii: Zâna îi amenin : �când vei fi mare vei fi un n t r u i jum tate�.

Apoi tot ea îi sugereaz  o solu ie: �Dac  nu- i place cartea, de ce nu te apuci de vreun me -
te ug?� (o filier  profesional , un candidat la Bac-ul profesional?!). i apoi îi dezv luie
condi ion rile fericirii: �fii bun i ascult tor i a a vei fi fericit�.

Pinocchio se hot r te totu i s  mearg  la coal . Doar ca r splat  pentru sacrificiul lui
Gepetto: �ca s  te r spl tesc pentru ce ai f cut pentru mine, vreau s  merg la coal �. Îns
nu reu e te din cauza unor presiuni i tenta ii venite din afar . În cele din urm  va decide c
vrea s  înve e s  citeasc . i va reu i pân  la un punct.
Analizând cazul lui Pinocchio, Alberto Manguel (2005) arat  ce înseamn  pentru un copil
din vremea lui Collodi i din orice alt  vreme s  înve e s  citeasc : a. un proces mecanic de
înv are a codului prin care este înregistrat  memoria societ ii; b. înv area sintaxei codu-
lui respectiv; c. înv area modului în care codul ne serve te la cunoa terea de sine i la cu-
noa terea lumii din jur. Manguel demonstreaz  c  Pinocchio r mâne doar la primele dou
achizi ii, înva  s  citeasc  atât de bine i tie atât de multe încât colegilor de clas  li se pare
c  vorbe te ca un manual i îl consider  tocilar (�vorbe ti ca o carte tip rit �), dar nu reu-
e te s  instrumentalizeze achizi iile pentru o mai bun  cunoa tere a lumii din jur. Îi lipsesc

abilit i, aptitudini, achizi ii, deprinderi, cuno tin e care fac scrisul i cititul func ionale.
Pinocchio tie s  citeasc , vorbe te ca un manual, dar nu are abilit i de litera ie. Nimeni
nu-l înva  s  fie reflexiv i autonom, s  în eleag  ce înseamn  c  �vrea s  devin  b iat�.
Trece de primele dou  etape: înv area alfabetului i lectura superficial , dar nu reu e te s
le fac  func ionale.

E ecul nu i se datoreaz  îns  în totalitate. Alberto Manguel consider  c  Pinocchio pri-
me te din partea societ ii � coala, zâna, Gepetto, to i �, doar morala conven ional , i se
spune ce e bine, ce e r u, i se ofer  norme de comportament i re ete de via . Pinocchio
este întru totul produsul mediului: o bucat  de lemn sculptat  de tat l s u, influen at de
creaturile cu care se întâlne te, care toate contribuie la transformarea lui. Textul, scris pen-
tru o revist  de copii, propune scenariul transform rii unui copil recalcitrant într-un copil de
treab . Îns  eroul î i creeaz  o identitate impus  din afar , coala fiind un loc pentru ini iere
în lumea adul ilor, plin  de conven ii, exigen e etc.

Pinocchio nu ar ob ine un scor bun la testul de litera ie, de aceea se poate b nui c  nu va
face fa  cerin elor societ ii, de i este întru totul produsul mediului i al evenimentelor
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care-l înconjoar . E ecul lui Pinocchio este e ecul oric rui sistem educa ional interesat de
standardizare, în numele conven iilor sociale.

Ora de litera ie
Unul dintre aspectele noi aduse de strategia de rebranding este condi ionarea litera iei de

context. În acest sens exist  dou  abord ri majore. Prima subliniaz  specificitatea contextu-
al  a practicilor de litera ie, abilitate dobândit  într-un anumit context, prin practici cultura-
le multiple. (de aici, mai multe tipuri de litera ie: vizual , emo ional , cultural  etc.). Din
acest punct de vedere toate modelele culturale de codare a semnifica iei sunt achizi ionate
prin litera ie. A doua vizeaz  un sistem de abilit i decontextualizate care pot fi studiate,
ini ial, izolate de context (de exemplu, înv area alfabetului în paginile de abecedar, a scri-
sului i a cititului etc.). Prima define te litera ia ca rezultat al experien elor sociale i presu-
pune anumite scheme de utilizare definite cultural, a doua se refer  la experien a axat  pe
st pânirea competen elor, de a scrie i de a citi etc., f r  ca în achizi ia acestora contextul
social s  intervin  determinant. Prima consider  experien a social  un context formativ, a
doua un context stimulativ. Programele de litera ie derulate în coli opteaz , firesc, pentru a
doua variant .

Cititul i scrisul sunt elemente centrale într-un program de litera ie. Toate programele de
litera ie de succes au vizat aceste componente: eg. No Child Left Behind i Success for All
în SUA (2001), proiectul National Literacy Strategy în Marea Britanie (1998) etc. Printre

rile care au acordat litera iei un loc prioritar în politicile educative, exemplul Angliei r -
mâne memorabil. Sub guvernul laburist, în 1998, a fost demarat  o strategie na ional  care
impune ora de litera ie zilnic  în colile primare engleze ti. Ideea central  vizeaz  �ridica-
rea standardelor litera iei în coli prin îmbun t irea calit ii pred rii printr-o instruc ie mai
focalizat  pe litera ie i pe managementul clasei� (Machin, McNally, The Literacy Hour, p.
5). Strategia prevede implementarea unui cadru care stipuleaz  ce trebuie predat i specific
structura i durata lec iei, vizeaz  îmbun t irea standardelor de litera ie pentru diferite vâr-
ste i recomand  un timp minim pentru abordarea subiectelor principale.

Obiectivele orei de litera ie se focalizeaz  pe trei dimensiuni: la nivelul cuvântului (fo-
netic , scriere, vocabular, caligrafie); enun  (gramatic i punctua ie); text (comprehensiune
i compunere de text). Acestea sunt abordate pe mai multe componente: componenta grafo-

fonetic , componenta lexical , componenta sintactic , componenta semantic . Este un mo-
del interac ionist de lectur , în sensul interferen ei componentelor, de i pentru fiecare dintre
acestea exist  exerci ii specifice. Modelul arat  c  informa iile grafo-fonetice i lexicale au
valoare egal  cu informa iile care se refer  la în elegerea semnifica iei textului, adic  in-
forma iile sintactice i semantice. Interac iunea lor ofer  input pentru un model care sinteti-
zeaz  informa iile i care ine deschis  lista tuturor posibilit ilor sau indiciilor legate de
natura inputului. Fiecare ipotez  este evaluat i infirmat  sau confirmat . Pân  când se
ajunge la o decizie referitoare la sens. (Eve Gregory i Ann Williams, City Literacies.
Learning to read across generations and cultures, p. 10).

În modelul orei de litera iei, timpul se repartizeaz  astfel: prima parte (15 minute) � pentru
clarificarea obiectivelor lec iei; se desf oar  activit i de lectur  (profesorul modeleaz  lectu-
ra folosind texte extinse) sau de scriere (împreun  cu clasa, metoda model rii) pe baza unui
text, cu întreaga clas ; elevii intr  treptat în activit i pân  când ajung s  dobândesc  încredere
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în for ele proprii i autonomie. Partea a
doua (15 minute) � pentru exerci ii de lexic,
cuvânt, sintagm , text/discurs, cu întreaga
clas . Partea a treia (aprox. 20 minute) �
pentru activit i independente: individual
sau în grup; citit, scris, activit i centrate pe
cuvânt sau pe propozi ie; profesorul lucrea-
z  cu una sau mai multe grupe într-o activi-
tate pe text ghidat . Ultima parte (aprox. 10
minute) � constituie o sesiune cu întreaga
clas ; reflec ia asupra i evaluarea celor
înv ate în rela ie cu obiectivele lec iei;
proiec ia asupra a ceea ce urmeaz  s  fie
înv at în ora urm toare.

Achizi ia litera iei: context i proces
La baza unui asemenea program se afl

strategii fundamentale de achizi ie a scrisu-
lui i cititului, regândite din perspectiva

contextului social, în care litera ia ac ioneaz  ca �structur  de putere� (David Barton, Mary
Hamilton), în sensul în care amplific  abilit ile pe care elevii le au i le dobândesc. Perspec-
tivele asupra achizi iei acestor abilit i sunt multiple i unele controversate. Din ra iuni de
economie, preiau dou  modele clare, pe care le-am ales pentru vecin t ile cu lec iile noastre
de lectur i din convingerea c  lec iile de român  sunt reale lec ii de litera ie.

Pumfrey i Reason (Specific learning difficulties: Challenges and responses, 1991) de-
monstreaz  c  litera ia se compune din trei contexte: al înv rii, al comunic rii i al pagi-
nii. Contextul înv rii presupune angajarea cognitiv i se refer  la a citi cu un anumit
scop; contextul comunic rii/limbajul  se refer  la abilit ile de comunicare pe care le de ine
i le pune în joc elevul la întâlnirea cu textul, dar i la scopul textului scris; contextul pagi-

nii se refer  la textul scris, la tipografie. Primul context le face func ionale pe ultimele do-
u . A tept rile pe care le avem de la un text i motiva ia cu care îl abord m influen eaz
modul în care citim, angajarea cognitiv  presupune i testarea unor credin e, valori pe care
textul citit le con ine. Cititorii exper i sunt mai aten i la contextul înv rii, decodarea textu-
lui derulându-se automat. Pentru cititorii încep tori decodarea este dificil i, dac  e ueaz ,
împiedic  accesul la contextul superior.

În aceste cadre se deruleaz  procese specifice lecturii. Este vorba despre procesarea con-
textului, procesarea semnifica iei, procesarea grafic i procesarea fonologic . Redau mai jos
schema acestor procese (preluat  din Adams 1990), specifice unui model ierarhic de lectur ,
construit pe mai multe niveluri. Un prim nivel este al decod rii. Procesorul fonologic se acti-
veaz  în rela ie cu cel ortografic. Procesorul ortografic se refer  la recunoa terea literelor i a
leg turilor dintre ele, ceea ce permite pasul c tre procesarea semnifica iei. Iar procesorul sem-
nifica iei construie te semnifica ia textului selectând contextul interpretativ potrivit. Contextul
permite accelerarea sau oblig  la încetinirea ritmului procesorului ortografic. Cititorii exper i
ajung la semnifica ie automat i f r  efort. În situa ia în care forma cuvântului nu este familia-

Contextele litera iei, Pumfrey & Reason (1991),
preluate din Smith, 2005
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r  procesorul contextului trimite indicii,
pentru a se putea selecta varianta optim
dintr-o serie de posibilit i (Adams 1990,
140-141). Un al doilea nivel este inter-
pretarea de text: cuvintele se topesc în
unit i de semnifica ie, fiind recodate în
func ie de marile unit i sintactice ale
textului. Nivelul al treilea, în elegerea, se
realizeaz  prin punerea în rela ie a enun-
ului tocmai citit cu în elegerea global  a

textului.
Ingredientele litera iei � contexte i

procese � provin, a a cum u or se poate
deduce, din teoriile lecturii i ale com-
prehensiunii. Programele de litera ie nu fac decât s  le adapteze unor modele sistematice
plasate sub devizele deceniului litera iei. În acest context nou, ele ajung repere pentru fixa-
rea unor standarde, obligatorii când e vorba de litera ie. Ca �structur  de putere�, litera ia se
dobânde te grad cu grad, iar achizi ia ei este confirmat  de atingerea unor standarde, fixate
întotdeauna de institu ii oficiale. Relansarea conceptului de alfabetizare func ional  î i tr -
deaz  astfel miza politic .

Concluzii
Prin conceptul de �litera ie� se relanseaz , în deceniul pe care îl încheiem, aspecte fun-

damentale i dorin e ardente ale lumii noastre, regândite în termenii unei �structuri de pute-
re� de care depinde integrarea social . Fiind vorba despre o abilitate dobândit , colarizarea
are un rol major în formarea litera iei. Esen ial, structurile de baz  ale litera iei, acelea care
pot constitui amplificatori ai abilit ilor deja sau ulterior dobândite se formeaz  în lec ia de
lectur .
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