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Capitolul I 

Citirea - instrument de bază al activităţii intelectuale 

 

Ciclul primar, ca parte integrantă a învăţământului obligatoriu 
are o contribuţie specifică la dezvoltarea tinerilor şcolari. Principala 
sarcină a acestui ciclu este aceea de a-i familiariza pe elevi cu cele 
mai eficiente tehnici sau instrumente ale activităţii intelectuale. 

În rândul instrumentelor activităţii intelectuale, unul dintre 
cele mai importante este cititul. Familiarizarea elevilor cu cititul, ca 
unul dintre principalele instrumente ale muncii de învăţare şi de 
formare a elevilor, constituie un obiectiv de prim ordin al ciclului 
primar şi se realizează într-o perioadă de timp relativ lungă. 
Afirmând acest lucru avem în vedere faptul că a citi nu înseamnă a te 
rezuma la simpla descifrare a unui text. „A şti să citeşti (...) înseamnă 
a fi dobândit o tehnică, ce nu reprezintă valoare şi interes decât dacă 
cel ce ştie să citească înţelege ceea ce citeşte; (...) faptul că ştii să 
numeri, nu înseamnă că ştii matematică”. (R. Dottrens) 

Această comparaţie a cititului cu matematica atrage atenţia că 
simpla cunoaştere a literelor şi posibilitatea de a realiza cititul sub 
aspectul său exterior nu sunt suficiente pentru ca acest act să 
constituie cu adevărat un mijloc pentru propria instruire. Însuşirea 
cititului nu constituie un scop în sine, ci un mijloc de prelungire a 
efortului educativ individual, cu resurse proprii. Realizarea actului 
cititului înseamnă cunoaşterea unor tehnici de lucru corespunzătoare, 
care să permită celui ce citeşte să se orienteze în text şi să înţeleagă 
mesajul textului cu multiplele lui valenţe. 

 

1.1. Elementele componente ale citirii 

 

Pentru a reduce complexitatea problematicii citirii în vederea 
unei prezentări sintetice, este util încă de la început să extragem un 
factor comun din rezultatele multor studii anterioare, putând 
reprezenta componentele activităţii de citire şi a factorilor care o 
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detem1ină sub forma următoarei scheme: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1. Componentele de ordin cognitiv ale citirii 
 

După cum se poate observa, recunoaşterea cuvintelor constituie 
o prerechizită pentru înţelegerea textului, iar acesta din urmă constă 
în construirea de sensuri printr-un proces de interacţiune dinamică 
între cititor (abilităţi şi interese), text (organizare) şi context. 

 

A. Recunoaşterea cuvintelor 

 

R. K. Walter şi R.G. Crowder (1992) sunt cercetătorii care au 
realizat o cuprinzătoare sinteză a psihologiei citirii, intitulată chiar 
"Psychology of Reading: an Introduction", care cuprinde o analiză 
moleculară a tuturor proceselor subiacente şi urmăreşte cum se 
menţin teoriile privind decodarea literelor, a cuvintelor la diferite 
nivele de complexitate a sarcinilor. Detaliază experimentele care pun 
în evidenţă efectul cuvânt - literă (Reicher, 1970), efectul 
superiorităţii cuvântului (Johnston şi McClelland, 1974), importanţa 
imaginii ortografice a cuvântului (Henderson, 1974), a frecvenţei 
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sale, etc; descrie cele trei modele ale lui Sperling (1960) care oferă o 
prefigurare a rolului codării lingvistice în citire prin bucla fonologică 
reluată spre studiu ulterior de Conrad (1964), Hull (1972), Baddeley 
(1975) şi nu în ultimul rând, oferă o reinterpretare a acestor rezultate 
prin prisma teoriilor mai recente ca Pandemonium (Selfrige, 1959), 
modelul Logogen (morton, 1979) sau cel al „activităţii interactive” 
(McClelland şi Rumelhart, 1981). 

Studiile de dezvoltare cognitivă arată primordialitatea 
recunoaşterii fonologice a cuvintelor în citire şi faptul că are la bază 
atât procesări ascendente - pornind de la patternul perceptiv, cât şi 
procesări descendente - iniţiate de baza de cunoştinţe. 

 

B. Înţelegerea sensului 

 

Modelul Construction - Integration (Kintsch şi colaboratorii, 
1988) se constituie ca paradigmă care stă la baza explicaţiei schemei 
de mai sus şi descrie paşii prin care limbajul scris şi vorbit se 
transformă în reprezentare mentală în cursul a două faze:  

a) construcţia micro structurii - duce la un model local 
aproximativ, dar incoerent, pornind de la inputul textual şi 
scopul cititorului, modelată fiind de pregătirea lui; 

b) integrarea în macro structură - oferă constrângeri prin care 
se elimină construcţiile locale necorespunzătoare în 
favoarea acelora care contribuie la coerenţa globală a 
textului. 

Modelul mental are astfel două surse:  
a) textul cu forma externă, fizică („text base”) şi  
b) interpretarea realizată pe baza cunoştinţelor adecvate 

extrase din baza de cunoştinţe a cititorului („situation 
model”). 

În analiza unui text trebuie distinsă microstructura de 
macrostructură. Prima se referă la structura locală procesată 
propoziţie cu propoziţie, suplimentată şi integrată de informaţiile din 
MLD, iar cea de-a doua desemnează ordinea ierarhică între propoziţii 
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care derivă direct din micro structură sau necesită inferarea. 
 

1.2. Stiluri de citire 

 

Există diferenţe interindividuale în ceea ce priveşte activitatea 
de citire, diferenţe fie apărute ontogenetic, fie datorate strategiilor de 
citire adoptate în momente distincte ale expertizei citirii. Acestea 
conduc la evidenţierea a cinci stiluri generale de encodare şi 
procesare a formei scrise a cuvântului: 

1) Sonorizând literă cu literă şi legându-le în final, ca urmare 
a decodării şi procesărilor fonologice. Este vorba despre 
„traducerea” grafemelor în foneme şi asamblarea lor într-o 
pronunţare care să aproximeze cuvintele auzite. Dar, 
relaţia între pronunţare şi scriere suportă doar reguli 
relative pentru că cititorii alocă resurse cognitive decodării 
doar în cazul în care cuvântul este inedit pentru sistemul 
cognitiv. 

2) Pronunţând patternurile ortografice obişnuite (este o 
metodă mai avansată). 

Începătorii procesează literă cu literă cuvintele, iar experţii 
profită de chunksurile cunoscute deja care se pot forma din literele 
unor cuvinte noi, reuşind astfel să le decodeze fonetic pe baza lor. 

3) Reactualizând „sight words” (SW) din memone „Sight 
words” reprezintă o categorie funcţională aparte, cu rol 
deosebit în antrenamentele de lectură a oricărui cititor. SW 
sunt cuvinte ale căror simplă percepere vizuală activează 
automat în memorie toate informaţiile legate de ortografia, 
fonologia lor, sensul cel mai frecvent şi funcţia obişnuită 
în propoziţie. Cititorul îşi reaminteşte modul în care le-a 
citit anterior şi transpune instantaneu grafemele în foneme 
fără crearea din nou a legăturilor între litere şi fără 
pronunţie. În citirea orală se pot remarca prin caracterul lor 
rapid, fluent, fără necesitatea recodării. Ulterior 
exersărilor, recunoaşterea devine atât de automatizată încât 




