
INTRODUCERE

Propus  la 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) tema con-
ferin ei, a a cum am prev zut, s-a dovedit una dintre cele mai dificile în lipsa unei preocu-
p ri a sistemului pentru problem . De altfel nu numai sensul, dar nici chiar termenul de
litera ie nu s-a impus printre profesorii români. Mai frecvent, în pu inele lucr ri de speciali-
tate din spa iul românesc, se utilizeaz alfabetizare func ional , în eleas  ca o no iune care
se refer  la persoanele care tiu s  citeasc , dar nu în eleg decât, în cel mai bun caz , super-
ficial ceea ce au citit.

Am optat pentru litera ie, nu numai pentru c  este mai scurt, ci i pentru c  trimite direct
la literacy, de i în române te cuvântul, neînregistrat înc  în dic ionare, poate s  nasc  con-
fuzii. Luând în considerare viitoarele dificult i, tema a fost preg tit  cu cel pu in un an
înainte. O solicitare din partea asocia iei privitoare la punctul de vedere al ministerului c -
reia i-a dat curs Mina-Maria Rusu, inspector general de specialitate, o dezbatere pe tema
lecturii i scrierii la care au participat i membrii altor asocia ii profesionale (de educa ie
civic , de istorie, de limbi moderne), lansarea unei invita ii ca profesorii s  aplice în clas i
s  prelucreze chestionarul de lectur  din bro ura PISA, solicitând elevii de14-15 ani s  re-
zolve modelele de teste din aceea i bro ur  de antrenament au avut ca scop sensibilizarea
profesorilor fa  de problem . Îns  impulsul puternic a venit în urma public rii rezultatelor
elevilor români la testarea PISA, la care, i de data aceasta, s-au plasat pe unul din ultimele
locuri dintre rile din Europa în ceea ce prive te abilit ile de lectur .

Conceput  nu numai cu scopul inform rii ci i cu cel al form rii, conferin a s-a desf u-
rat ca în anii anteriori sub forma unor plenuri, completate de discu iile tip panel, de ateliere,
sesiuni de postere i dezbateri.

În plenuri universitarii au fost preocupa i de cadrul conceptual (dificultatea unei defini ii
în condi iile unei excesive l rgiri a sensului termenului). Acesta acoper  atât abilit ile ele-
mentare de citit/scris, matematic , computere de care este nevoie pentru a acumula cunoa -
tere la un prim nivel, cât i în elegerea profund  a unui text; litera ia fiind v zut  ca abilita-
tea 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 (de analiz , sintez , inferen e) referitoare la un material citit, utilizarea in-
forma 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
globale.

Profesorii s-au oprit asupra unor probleme practice, interesa i mai ales de rezolvarea lor.
Acestea s-au referit la cercetarea aspectelor ce implic  litera ia la nivelul colilor în care
func ioneaz  (elaborarea, aplicarea i prelucrarea unor chestionare care m soar  nivelul de
în elegere a textului de c tre elevii de vârste diferite; microcercet ri privind deprinderile
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elevilor de a citi (cum citesc? cât citesc? ce texte citesc? cum citesc/scriu când înva  la
limba i literatura român  sau la alte discipline? cum scriu i ce citesc când o fac pentru
pl cerea lor); cercet ri referitoare la dificult i de în elegere a textului i nivelurile la care
apar - semantic, lexical, sintactic, textual etc.; sondaje cu privire la interesul profesorilor de
alte specialit i pentru problem .

O alt  categorie de microcercet ri s-a referit la manuale i auxiliare didactice, analizate
prin prisma form rii competen elor de litera ie. Aici s-a ridicat problema select rii textelor
literare i nonliterare în func ie de nivelul de în elegere a elevilor i au fost analizate sarcinile
de înv are, temele, aspectul grafic, tabelele i schemele.

În multe dintre comunic rile în grupuri sau în ateliere s-au prezentat strategiile/metodele
cele mai adecvate pentru decodarea textelor, de la un prim nivel de în elegere pân  la nive-
lurile superioare care pretind capacit i de documentare, analiz , sintez , interpretare i
evaluare.

În mesele rotunde i în dezbaterea final  (Mai este nevoie de literatur ?) s-au ridicat
probleme de interes general. Exist  ori nu politici educa ionale în problem ? Este suficient
o pagin  de recomand ri în �foaia de parcurs� pentru �îmbun t irea competen elor de lec-
tur � pentru ca acestea s  se i produc ? Servesc programele colare form rii competen elor
de litera ie? Este suficient  doar o modificare de perspectiv  în subiectele de evaluare pen-
tru ca s  se produc  modific ri sesizabile la nivelul abord rii lecturii/scrierii în coal ? De
ce Ministerul nu preia coerent programele de formare pe litera ie oferite de asocia ii sau de
universit i?

O rapid  trecere în revist  a unor titluri de conferin e - A. Pamfil, Litera ia i contextul
ei cultural: determin ri, consonan e i tensiuni, I. T m ian, Pinocchio i litera ia, Simona
Bernat, Litera ia pentru familie ca activitate în care se implic coala, Alexandru-Viorel
Mure an, Litera ie � Inferen  � Informa ie, Brându a Chelariu Principiile unui curriculum
de baz  în domeniul litera iei � precum i a temelor care au grupat comunic rile � Litera ia
� sensuri/tipuri; Microcercet ri/ Reflec ii; Discurs scris/Discurs vizual; Tipuri de texte i
probleme de în elegere; Strategii de eficientizare a comprehensiunii i interpret rii textelor
etc. sunt în m sur  s  dea socoteal  pentru diversitatea aspectelor puse în discu ie.

Care au fost câ tigurile în urma acestei conferin e?
- În primul rând, punerea în discu ie a problemei într-un cadru larg care reune te practici-

eni i speciali ti preocupa i de aspectele teoretice. Din p cate în acest an au lipsit reprezen-
tan ii ministerului, cei mai în m sur  s  ofere r spunsuri la multe din problemele ridicate.

- Dincolo de ezit rile privitoare la utilizarea termenului, pân  la urm  to i participan ii
au recunoscut c litera ia/alfabetizarea func ional , nu este doar un termen împrumutat
pentru a fi în consens cu preocup rile din sistemele educative ale altor ri, ci este chiar o
problem  real i foarte grav  a înv mântului românesc.

- Convenirea asupra unei defini ii de lucru care, chiar dac  nu acoper  toate aspectele,
poate fi un punct de plecare. Defini ia pentru care s-a optat pe parcursul conferin ei a fost
cea din test rile  PISA: �în elegerea, folosirea i reflec ia asupra textelor scrise, cu scopul
de a ne dezvolta cunoa terea i poten ialul, pentru a deveni indivizi activi în societate�.

- Acceptarea ideii c , de i profesorii de matern  nu sunt singurii r spunz tori pentru �al-
fabetizarea func ional �, datorit  specificului profesiei lor, ei trebuie s - i asume un rol
important în formarea capacit ilor de litera ie a elevilor.
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- S-a ridicat problema unor programe de formare coerente pentru profesorii de toate
specialit ile, ca parte a unui proiect de durat  cu obiective clare, urm rite cu consecven
pe termen scurt i mediu.

- Conferin ele, comunic rile, atelierele i dezbaterile au pus în eviden  necesitatea unei
noi abord ri a lecturii în programe i evalu ri (nu numai la disciplina limba i literatura
român ); o simpl  cosmetizare a celor actuale nu ar face decât s  adânceasc  dificult ile
actuale legate de competen ele de litera ie.

- Pe parcursul conferin ei s-a profilat strânsa leg tur  dintre formarea competen elor de
litera ie i metacogni ie, termen pe care îl folosim în coal  în principal cu sensul de �înv -
are autoreglat �. Importan a competen ei �a înv a s  înve i� este recunoscut  prin noua

Lege a educa iei, dar, a a cum am v zut, de cele mai multe ori între enun are i punere în
practic , distan a este foarte mare. De altfel, tema viitorului num r al revistei vine în pre-
lungirea temei simpozionului.

- În sfâr it, tot în prelungirea simpozionului au avut loc în multe localit i o diseminare
a informa iei prin activit i la care au participat în afara profesorilor de limba i literatura
român , profesori de alte specialit i, metodi ti i directori de coli.

Poate mai pu in ca la alte edi ii, când problemele ridicate erau mai evident legate de pro-
filul disciplinei i solu iile erau mai la îndemân , lucr rile conferin ei nu au oferit r spun-
suri general valabile i nici solu ii definitive. Au r mas suficiente probleme în suspensie,
printre care cea a conceptului însu i i a traducerii lui în limba român . Din discu ii a reie it
c  nu putem prelua mecanic experien a altor sisteme de înv mânt, chiar dac  rezultatele
în rile lor au fost remarcabile. Contextul i tradi ia înv mântului din România sunt dife-
rite. Îns  credem c  privirea în fa  a problemei i recunoa terea ei m car de o parte dintre
practicieni este un prim pas. De aici înainte nu sunt suficiente numai ac iuni de ameliorare a
lecturii la nivel individual sau la nivelul unor asocia ii. Problema alfabetiz rii func ionale
este una de politici educa ionale i implic  popula ia colar  în întregul ei, iar solu iile pot
veni numai din partea sistemului. Îns  doar cu condi ia existen ei unei viziuni de ansamblu
asupra problemei i a dep irii fazei unor m suri de amator luate în prip i neurm rite ulte-
rior . ANPRO ca asocia ie profesional  este dispus  s  se implice prin speciali tii i practi-
cienii ei în punerea în practic  a unor programe coerente de litera ie, îns  numai în condi ii-
le unor parteneriate reale.

Mul umim MECTS, care recunoscând importan a i actualitatea temei în contextul politici-
lor educa ionale actuale, ne-a acordat sprijin, ceea ce a permis desf urarea în bune condi ii
a conferin ei din acest an.
Mul umim partenerilor i sponsorilor no tri tradi ionali:
Editura Paralela 45
Facultatea de Psihologie i tiin e ale Educa iei i DPPD al UBB, Cluj
urm toarelor coli din Cluj: CN Emil Racovi , CT Ana Aslan, CN George Co buc i LT
Nicolae B lcescu.
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