
 

 

INTRODUCERE 

 
 
Dup  un ir de conferin e care au avut în centru textul din perspectiv  comunicativ  i 

scriptic , procesele lecturii i scrierii, precum i contextul prin raportare la sistemul literar 
i la cel analitic, a venit rândul cititorului. Pe parcursul simpozionului, structurat pe trei sec-
iuni (Tipologii academice i didactice; Model institu ional i posibilit i reale; Profiluri ne-

canonice), aten ia s-a îndreptat spre elevul-cititor; aceasta îns  nu înseamn  c  a fost omis  
categoria/categoriile profesorului cititor în rela ie cu elevii s i. 

 
Scopul simpozionului a fost punerea în discu ie a modelului de elev cititor i a strategii-

lor didactice de formare a acestuia preconizate de sistem din perspectiva profesorului care 
nu lucreaz  cu abstrac ii, ci, într-un timp concret i fluid, cu copii i tineri cu identit i pre-
cise, cu o gam  foarte larg  de a tept ri i interese. 

De la început au fost puse fa  în fa  profilul cititorului i marea lui varietate tipologic  
din perspectiva teoriilor lecturii i modelul cititorului a a cum se prefigureaz  în programele 
colare.   

Pe de o parte, cititorul real i marea varietate a tipurilor de lector din perspectiva recept -
rii: cititorul contemporan i cititorul ideal; arhi-cititorul, cititorul informat i cititorul intendat; 
cititorul implicit i cititorul real din perspectiva lui W. Iser; lectorul „alter ego”, lectorul vizat, 
lectorul prezumtiv (ideal), lectorul virtual (implicit); lectorul înscris, lectorul real (empiric), 
din perspectiva lui Paul Cornea. La acestea se adaug  clasific rile esei tilor (A. Ple u: citito-
rul „bulimic” /devorator: cititorul cârcota : cititorul erudit:  cititorul cultivat; cititorul profe-
sionist (de profesie); cititorul bolnav), relatarea experien ei primelor lecturi sau lista c r ilor 
formatoare (Care-i faza cu cititul?, C r ile care ne-au f cut oameni, Exuvii). Frecvente au 
fost i trimiteri la c r i cu personaje cititori (Azar Nafisi, Citind Lolita la Teheran, Italo Calvi-
no, Dac  într-o noapte de iarn  un c l tor).  

Pe de alt  parte, pe baza competen elor vizate în programe i a standardelor de evaluare, 
profilul elevului cititor a a cum este preconizat de coal :  

„Disciplina limba i literatura matern  are o contribu ie esen ial  în formarea unui tân r cu o cultur  
comunica ional  i literar  de baz , capabil s  în eleag  lumea, s  comunice i s  interac ioneze 
cu semenii, s - i utilizeze în mod eficient i creativ capacit ile proprii pentru rezolvarea unor 
probleme concrete din via a cotidian , s  poat  continua în orice faz  a existen ei sale procesul de 
înv are, s  fie sensibil la frumosul din natur  i la cel creat de om. Studiul limbii i al literaturii 
române are, de asemenea, o contribu ie esen ial  la formarea unei personalit i autonome a elevi-
lor, capabile de discern mânt i de spirit critic, apte s - i argumenteze propriile op iuni, dotate cu 
sensibilitate estetic , având con tiin a propriei identit i culturale i manifestând interes pentru 
varietatea formelor de expresie artistic ”, la sfâr itul înv mântului obligatoriu. 

Iar la sfâr itul liceului:  

„Pe parcursul ciclului superior al liceului (segment apar inând înv mântului postobligatoriu), 
prin disciplina limba i literatura român  se urm re te consolidarea competen elor de comunica-
re ale elevilor, indispensabile în lumea contemporan , pentru orice tip de activitate profesional . 
O not  specific  acestui ciclu de colaritate este dezvoltarea competen ei culturale a elevilor, ceea 
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ce implic  un demers de contextualizare istoric  i cultural  a fenomenului literar. De asemenea, 
prin studiul limbii i al literaturii române se urm resc valori i atitudini care s  contribuie la for-
marea unei personalit i autonome a elevilor, capabile de discern mânt i de spirit critic, apte s -
i argumenteze propriile op iuni, dotate cu sensibilitate estetic , având con tiin a propriei identi-

t i culturale i manifestând interes pentru varietatea formelor de expresie artistic .”  

Este imaginea unui elev - cititor ideal ca inten ie, al unui cititor abstract, un cititor 
„model”, cum ar spune Umberto Eco, dar greu de g sit în realitate. 
Programele stipuleaz  i c ile form rii unui astfel de cititor: 

„printr-un înv mânt centrat pe elev care presupune respectarea unor exigen e ale în-
v rii durabile, a a cum sunt: 
- utilizarea unor metode active care pot contribui la dezvoltarea capacit ii de comunicare, de 
manifestare a spiritului critic, tolerant, deschis i creativ; 
- exersarea lucrului în echip , a cooper rii i/sau a competi iei; 
- realizarea unor activit i diverse de receptare i producere de mesaje orale i scrise, care s  dea 
posibilitatea tuturor elevilor de a se participa la propria înv are; 
- integrarea, în predare-înv are-evaluare, a elementelor de con inut din cele trei domenii ale dis-
ciplinei (lectur , practica ra ional  i func ional  a limbii, elemente de construc ie a comunic rii), 
pentru a le oferi elevilor motiva ii pentru înv are i un demers coerent integrator al form rii ca-
pacit ilor de comunicare.” 

Ca în primul caz, avem de-a face cu deziderate care r mân tot într-o sfer  general  i 
abstract . Întrebarea mare la care s-a c utat r spunsul pe parcursul celor dou  zile i jum -
tate ale lucr rilor a fost: cum se poate apropia modelul institu ional înalt de realitatea con-
cret  a colii române ti, mai ales în contextul unei acute crize a lecturii resim ite toate com-
partimentele sociale? 

Deschiderile i direc iile de discu ie au fost oferite, ca în anii preceden i, de conferin ele 
în plen ale universitarilor. O rememorare a propriei biografii de elev  cititoare, a felului în 
care cite te azi i o evocare a minuna ilor profesori de literatur  din realitate i din c r i face 
Simona Popescu (Alte vîrste, alte înc peri (ale min ii).  

O trecere în revist  a profilului de elev-cititor în diferite ri din perspectiv  didactic  
face Alina Pamfil. Criteriile sunt în func ie de capacit ile de descifrare a textului i capaci-
t ile de construc ie de sens i  evaluat ca atare, în America i în func ie de inten ia de lectu-
r  i comportamentul cititorului, în Canada.  

Pornind de la experien a de student practicant i de la primele contacte cu elevii, tân rul 
universitar, Alexandru Goldi , atrage aten ia asupra pericolului ca profesorii, forma i ca 
cititori în spiritul modernismului i neomodernismului, s  impun  la clas  propriul model 
de receptare, neluând în considerare c  elevii tr iesc într-un alt timp, cu alte valori. Despre 
importan a instrumentelor de lucru oferite cititorului de tiin ele umaniste, precum i despre 
rolul fluen ei lecturii în îmbun t irea comprehensiunii i interac iunii cititorului-elev cu 
textul conferen iaz  la fel de tinerii lui colegi, Alexandru Matei i Ioana T m ian.  

Din perspectiva unei experien ei directe, un portret expresiv i polemic al elevului de 
azi, apar in tor genera iei „Xman & Woman”, face Lumini a Mede an.  

 
În cele dou  zile i jum tate în grupurile simultane de discu ii, în ateliere, în sesiuni de 

postere, în mese rotunde i dezbateri profesori de român , de discipline sociale i de tiin e 
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au prezentat microcercet ri care au avut ca obiect propriii elevi, propunând analize ale cau-
zelor pentru care elevii nu citesc sau citesc r u - urmarea fiind cre terea num rului de elevi 
„ilitera i” -, clasific ri i tipologii de cititori-elevi, forme i strategii care pot s  duc  la 
formarea i ameliorarea competen elor de lectur /scriere.  

Cauzele sunt cele cunoscute îndeob te: concuren a televiziunii i internetului, lipsa tim-
pului i a interesului pentru lectur , atât a elevilor cât i a profesorilor, standardele de eva-
luare care, dincolo de aspectul formal, nu încurajeaz  o lectur  de substan  a textelor, in-
capacitatea factorilor de decizie din înv mânt de a gândi i apoi de a urm ri sistematic un 
program de formare i de ameliorare a competen elor de lectur . În majoritatea interven ii-
lor s-au dep it afirma iile generale, f cându-se analiza unor situa ii concrete prezente în 
grupurile cu care profesorii lucreaz . 

Criteriile de clasificare ale elevului cititor au fost de o mare diversitate: în func ie de pro-
pria percep ie (cititorul „din iarb ”, cititorul „cârcota ”, cititorul „de ziu ”, cititorul hedonist 
etc.); în func ie de comportament („devoratorul de lectur ”, cititorul „de voie, de nevoie”, 
cititorul „de ocazie” i cititorul „c ut tor prin memorie”); în func ie de scop (cititorul de pl -
cere i cititorul care caut  r spunsuri; cititorul de acas  i cel de la coal ; cititorul de literatu-
r  i cititorul de texte informative); în func ie de suport (cititorul de texte pe hârtie i cititorul 
pe ecran, cititorul de literatur  i cititorul de imagini); în func ie de vârst  (cititorul de gimna-
ziu i cititorul de liceu); în func ie de profilul colii (elevul de la gimnaziu, elevul de liceu 
teoretic sau de la coli cu profil tehnologic); în func ie de cadru (cititorul din clas  i cel de la 
cerc) etc. S-au adus în aten ie, prezentându-se proiecte de recuperare, i cazuri considerate 
prea adesea marginale (cititorul seralist, cititorul cu deficien e de auz).  

Alte comunic ri i, mai ales, atelierele i posterele, au fost centrate asupra strategiilor de 
recuperare a cititorilor sau de ameliorare a competen elor de lectur . Care ar fi câteva dintre 
tr s turile unor strategii care asigur  succesul? Motivare intrinsec , diversificarea contexte-
lor de lectur  i adaptarea strategiilor la situa ii concrete, luând în considerare marea diver-
sitate a cititorilor.   

În prelungirea lor, la o mas  rotund , moderat  de Ioana Nanu i Marilena erban, ex-
perte în cadrul Proiectul interna ional Lift 2, dup  prezentarea celor ase niveluri de lectur  
în care se pot încadra elevii (identificare, implicare, explorare, interpretare, contextualizare 
i (pre) academic) i a tipului de c r i adecvate fiec ruia, se în discu ie strategiile potrivite 

pentru a se trece de la un nivel de lectur  la altul. 
O sesiune de ateliere ofer  prilejul pentru a performa în fa a grupului unor participante 

la cursul de formare online Ateliere de lectur /ateliere de scriere, oferit în cadrul Proiectu-

lui Cercuri de lectur . În acela i timp se atrage aten ia asupra marilor posibilit i ale acestor 
forme, propuse nu numai ca activit i extracurriculare ci i ca CD -uri, de a contribui la 
formarea unui cititor eficient.  

Despre un mare proiect de scriere creativ  al Editurii Paralela 45, lansat odat  cu înce-
putul noului an colar i în care ANPRO este invitat  ca partener , a vorbit C lin Vlasie, 
directorul editurii.  

Intrat de câ iva ani în tradi ia simpozioanelor de didactic , în cele trei secve e ale atelie-
rului „transfrontalier” au fost anticipate sau punctate problemele mari ale conferin ei din 
perspectiva profesorului, el însu i cu un profil propriu de cititor, pe de o parte, i de forma-
tor de cititori, pe de alt  parte. Problema a fost considerat  interesant  de vreme ce în pro-
punerile de teme pentru simpozionul urm tor pe primul loc s-a situat Profesorul cititor.  



Introducere 

 6 

Lucr rile simpozionului s-au încheiat cu o dezbatere, Tipuri de cititori elevi, care a avut 
ca scop adunarea firelor discu iilor din cele trei zile.  

Dou  lucruri au fost puse în eviden . Mai întâi, acceptarea c  elevii, precum cititorii 
maturi, sunt de o mare diversitate, iar în coal  avem de-a face, nu cu abstrac ii, ci cu o ex-
traordinar  varietate de profiluri de cititori. Mai apoi, c  profesorul, dac  dore te s  ob in  
rezultate, formând cititori „pentru tot restul vie ii, reflexivi i critici” cum stipuleaz  pro-
gramele, trebuie s - i cunoasc  elevii în calitate de cititori empirici cu simpatii i nevoi 
proprii de lectur  i s  accepte marea varietate de a tept ri i de comportamente din partea 
lor. Numai dup  aceea, în func ie de a tept ri i de diversitatea cititorilor, î i va alege texte-
le (acoperind o gam  cât mai larg  - literare i nonliterare, pe suport pe hârtie ori pe ecran, 
imagine sau cuvânt scris) i î i va gândi strategiile.  
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