INTRODUCERE
După un úir de conferinĠe care au avut în centru textul din perspectivă comunicativă úi
scriptică, procesele lecturii úi scrierii, precum úi contextul prin raportare la sistemul literar
úi la cel analitic, a venit rândul cititorului. Pe parcursul simpozionului, structurat pe trei secĠiuni (Tipologii academice úi didactice; Model instituĠional úi posibilităĠi reale; Profiluri necanonice), atenĠia s-a îndreptat spre elevul-cititor; aceasta însă nu înseamnă că a fost omisă
categoria/categoriile profesorului cititor în relaĠie cu elevii săi.
Scopul simpozionului a fost punerea în discuĠie a modelului de elev cititor úi a strategiilor didactice de formare a acestuia preconizate de sistem din perspectiva profesorului care
nu lucrează cu abstracĠii, ci, într-un timp concret úi fluid, cu copii úi tineri cu identităĠi precise, cu o gamă foarte largă de aúteptări úi interese.
De la început au fost puse faĠă în faĠă profilul cititorului úi marea lui varietate tipologică
din perspectiva teoriilor lecturii úi modelul cititorului aúa cum se prefigurează în programele
úcolare.
Pe de o parte, cititorul real úi marea varietate a tipurilor de lector din perspectiva receptării: cititorul contemporan úi cititorul ideal; arhi-cititorul, cititorul informat úi cititorul intendat;
cititorul implicit úi 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 adaugă clasificările eseiútilor (A. Pleúu: cititorul „bulimic” /devorator: cititorul cârcotaú: cititorul erudit: cititorul cultivat; cititorul profesionist (de profesie); cititorul bolnav), relatarea experienĠei primelor lecturi sau lista cărĠilor
formatoare (Care-i faza cu cititul?, CărĠile care ne-au făcut oameni, Exuvii). Frecvente au
fost úi trimiteri la cărĠi cu personaje cititori (Azar Nafisi, Citind Lolita la Teheran, Italo Calvino, Dacă într-o noapte de iarnă un călător).
Pe de altă parte, pe baza competenĠelor vizate în programe úi a standardelor de evaluare,
profilul elevului cititor aúa cum este preconizat de úcoală:
„Disciplina limba úi literatura maternă are o contribuĠie esenĠială în formarea unui tânăr cu o cultură
comunicaĠională úi literară de bază, capabil să înĠeleagă lumea, să comunice úi să interacĠioneze
cu semenii, să-úi utilizeze în mod eficient úi creativ capacităĠile proprii pentru rezolvarea unor
probleme concrete din viaĠa cotidiană, să poată continua în orice fază a existenĠei sale procesul de
învăĠare, să fie sensibil la frumosul din natură úi la cel creat de om. Studiul limbii úi al literaturii
române are, de asemenea, o contribuĠie esenĠială la formarea unei personalităĠi autonome a elevilor, capabile de discernământ úi de spirit critic, apte să-úi argumenteze propriile opĠiuni, dotate cu
sensibilitate estetică, având conútiinĠa propriei identităĠi culturale úi manifestând interes pentru
varietatea formelor de expresie artistică”, la sfârúitul învăĠământului obligatoriu.

Iar la sfârúitul liceului:
„Pe parcursul ciclului superior al liceului (segment aparĠinând învăĠământului postobligatoriu),
prin disciplina limba úi literatura română se urmăreúte consolidarea competenĠelor de comunicare ale elevilor, indispensabile în lumea contemporană, pentru orice tip de activitate profesională.
O notă specifică acestui ciclu de úcolaritate este dezvoltarea competenĠei culturale a elevilor, ceea
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ce implică un demers de contextualizare istorică úi culturală a fenomenului literar. De asemenea,
prin studiul limbii úi al literaturii române se urmăresc valori úi atitudini care să contribuie la formarea unei personalităĠi autonome a elevilor, capabile de discernământ úi de spirit critic, apte săúi argumenteze propriile opĠiuni, dotate cu sensibilitate estetică, având conútiinĠa propriei identităĠi culturale úi manifestând interes pentru varietatea formelor de expresie artistică.”

Este imaginea unui elev - cititor ideal ca intenĠie, al unui cititor abstract, un cititor
„model”, cum ar spune Umberto Eco, dar greu de găsit în realitate.
Programele stipulează úi căile formării unui astfel de cititor:
„printr-un învăĠământ centrat pe elev care presupune respectarea unor exigenĠe ale învăĠării durabile, aúa cum sunt:
- utilizarea unor metode active care pot contribui la dezvoltarea capacităĠii de comunicare, de
manifestare a spiritului critic, tolerant, deschis úi creativ;
- exersarea lucrului în echipă, a cooperării úi/sau a competiĠiei;
- realizarea unor activităĠi diverse de receptare úi producere de mesaje orale úi scrise, care să dea
posibilitatea tuturor elevilor de a se participa la propria învăĠare;
- integrarea, în predare-învăĠare-evaluare, a elementelor de conĠinut din cele trei domenii ale disciplinei (lectură, practica raĠională úi funcĠională a limbii, elemente de construcĠie a comunicării),
pentru a le oferi elevilor motivaĠii pentru învăĠare úi un demers coerent integrator al formării capacităĠilor de comunicare.”

Ca în primul caz, avem de-a face cu deziderate care rămân tot într-o sferă generală úi
abstractă. Întrebarea mare la care s-a căutat răspunsul pe parcursul celor două zile úi jumătate ale lucrărilor a fost: cum se poate apropia modelul instituĠional înalt de realitatea concretă a úcolii româneúti, mai ales în contextul unei acute crize a lecturii resimĠite toate compartimentele sociale?
Deschiderile úi direcĠiile de discuĠie au fost oferite, ca în anii precedenĠi, de conferinĠele
în plen ale universitarilor. O rememorare a propriei biografii de elevă cititoare, a felului în
care citeúte azi úi o evocare a minunaĠilor profesori de literatură din realitate úi din cărĠi face
Simona Popescu (Alte vîrste, alte încăperi (ale minĠii).
O trecere în revistă a profilului de elev-cititor în diferite Ġări din perspectivă didactică
face Alina Pamfil. Criteriile sunt în funcĠie de capacităĠile de descifrare a textului úi capacităĠile de construcĠie de sens úi evaluat ca atare, în America úi în funcĠie de intenĠia de lectură úi comportamentul cititorului, în Canada.
Pornind de la experienĠa de student practicant úi de la primele contacte cu elevii, tânărul
universitar, Alexandru Goldiú, atrage atenĠia asupra pericolului ca profesorii, formaĠi ca
cititori în spiritul modernismului úi neomodernismului, să impună la clasă propriul model
de receptare, neluând în considerare că elevii trăiesc într-un alt timp, cu alte valori. Despre
importanĠa instrumentelor de lucru oferite cititorului de útiinĠele umaniste, precum úi despre
rolul fluenĠei lecturii în îmbunătăĠirea comprehensiunii úi interacĠiunii cititorului-elev cu
textul conferenĠiază la fel de tinerii lui colegi, Alexandru Matei úi Ioana Tămăian.
Din perspectiva unei experienĠei directe, un portret expresiv úi polemic al elevului de
azi, aparĠinător generaĠiei „Xman & Woman”, face LuminiĠa Medeúan.
În cele două zile úi jumătate în grupurile simultane de discuĠii, în ateliere, în sesiuni de
postere, în mese rotunde úi dezbateri profesori de română, de discipline sociale úi de útiinĠe
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au prezentat microcercetări care au avut ca obiect propriii elevi, propunând analize ale cauzelor pentru care elevii nu citesc sau citesc rău - urmarea fiind creúterea numărului de elevi
„iliteraĠi” -, clasificări úi tipologii de cititori-elevi, forme úi strategii care pot să ducă la
formarea úi ameliorarea competenĠelor de lectură/scriere.
Cauzele sunt cele cunoscute îndeobúte: concurenĠa televiziunii úi internetului, lipsa timpului úi a interesului pentru lectură, atât a elevilor cât úi a profesorilor, standardele de evaluare care, dincolo de aspectul formal, nu încurajează o lectură de substanĠă a textelor, incapacitatea factorilor de decizie din învăĠământ de a gândi úi apoi de a urmări sistematic un
program de formare úi de ameliorare a competenĠelor de lectură. În majoritatea intervenĠiilor s-au depăúit afirmaĠiile generale, făcându-se analiza unor situaĠii concrete prezente în
grupurile cu care profesorii lucrează.
Criteriile de clasificare ale elevului cititor au fost de o mare diversitate: în funcĠie de propria percepĠie (cititorul „din iarbă”, cititorul „cârcotaú”, cititorul „de ziuă”, cititorul hedonist
etc.); în funcĠie de comportament („devoratorul de lectură”, cititorul „de voie, de nevoie”,
cititorul „de ocazie” úi cititorul „căutător prin memorie”); în funcĠie de scop (cititorul de plăcere úi cititorul care caută răspunsuri; cititorul de acasă úi cel de la úcoală; cititorul de literatură úi cititorul de texte informative); în funcĠie de suport (cititorul de texte pe hârtie úi cititorul
pe ecran, cititorul de literatură úi cititorul de imagini); în funcĠie de vârstă (cititorul de gimnaziu úi cititorul de liceu); în funcĠie de profilul úcolii (elevul de la gimnaziu, elevul de liceu
teoretic sau de la úcoli cu profil tehnologic); în funcĠie de cadru (cititorul din clasă úi cel de la
cerc) etc. S-au adus în atenĠie, prezentându-se proiecte de recuperare, úi cazuri considerate
prea adesea marginale (cititorul seralist, cititorul cu deficienĠe de auz).
Alte comunicări úi, mai ales, atelierele úi posterele, au fost centrate asupra strategiilor de
recuperare a cititorilor sau de ameliorare a competenĠelor de lectură. Care ar fi câteva dintre
trăsăturile unor strategii care asigură succesul? Motivare intrinsecă, diversificarea contextelor de lectură úi adaptarea strategiilor la situaĠii concrete, luând în considerare marea diversitate a cititorilor.
În prelungirea lor, la o masă rotundă, moderată de Ioana Nanu úi Marilena ùerban, experte în cadrul Proiectul internaĠional Lift 2, după prezentarea celor úase niveluri de lectură
în care se pot încadra elevii (identificare, implicare, explorare, interpretare, contextualizare
úi (pre) academic) úi a tipului de cărĠi adecvate fiecăruia, se în discuĠie strategiile potrivite
pentru a se trece de la un nivel de lectură la altul.
O sesiune de ateliere oferă prilejul pentru a performa în faĠa grupului unor participante
la cursul de formare online Ateliere de lectură/ateliere de scriere, oferit în cadrul Proiectului Cercuri de lectură. În acelaúi timp se atrage atenĠia asupra marilor posibilităĠi ale acestor
forme, propuse nu numai ca activităĠi extracurriculare ci úi ca CDù-uri, de a contribui la
formarea unui cititor eficient.
Despre un mare proiect de scriere creativă al Editurii Paralela 45, lansat odată cu începutul noului an úcolar úi în care ANPRO este invitată ca parteneră, a vorbit Călin Vlasie,
directorul editurii.
Intrat de câĠiva ani în tradiĠia simpozioanelor de didactică, în cele trei secveĠe ale atelierului „transfrontalier” au fost anticipate sau punctate problemele mari ale conferinĠei din
perspectiva profesorului, el însuúi cu un profil propriu de cititor, pe de o parte, úi de formator de cititori, pe de altă parte. Problema a fost considerată interesantă de vreme ce în propunerile de teme pentru simpozionul următor pe primul loc s-a situat Profesorul cititor.
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Lucrările simpozionului s-au încheiat cu o dezbatere, Tipuri de cititori elevi, care a avut
ca scop adunarea firelor discuĠiilor din cele trei zile.
Două lucruri au fost puse în evidenĠă. Mai întâi, acceptarea că elevii, precum cititorii
maturi, sunt de o mare diversitate, iar în úcoală avem de-a face, nu cu abstracĠii, ci cu o extraordinară varietate de profiluri de cititori. Mai apoi, că profesorul, dacă doreúte să obĠină
rezultate, formând cititori „pentru tot restul vieĠii, reflexivi úi critici” cum stipulează programele, trebuie să-úi cunoască elevii în calitate de cititori empirici cu simpatii úi nevoi
proprii de lectură úi să accepte marea varietate de aúteptări úi de comportamente din partea
lor. Numai după aceea, în funcĠie de aúteptări úi de diversitatea cititorilor, îúi va alege textele (acoperind o gamă cât mai largă - literare úi nonliterare, pe suport pe hârtie ori pe ecran,
imagine sau cuvânt scris) úi îúi va gândi strategiile.
MulĠumim partenerilor úi sponsorilor noútri:
Facultatea de Psihologie úi ùtiinĠe ale EducaĠiei Institutul pentru Pregătirea Personalului
Didactic, UBB, Cluj
EDITURA PARALELA 45
S.C. GIRO SRL
Monica Onojescu
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