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Rezumat

Articolul valorifică rezultatele de la studiul PISA precum şi noile materiale de lectură
(prin intermediul interfeţei digitale) publicate de OECD. Lectura pe ecran permite – şi
incită la – accesarea rapidă a mai multor texte. Pentru informare, documentare şi, mai
ales, pentru o învăţare de calitate este important de identificat sursa şi calitatea acesteia.
În acest context, întrebarea de cercetare la care se referă studiul nostru este următoarea:
Cum îi pregătim pe elevi pentru aprofundarea textului multiplu şi pentru identificarea
informaţiilor credibile? Investigaţia s-a realizat asupra unui lot de 95 de elevi din clasele
a VIII-a şi a IX-a din patru unităţi şcolare, situate în două oraşe mari, una dintre ele fiind
un liceu tehnologic. Elevii au parcurs una dintre unităţile de lectură din antologia
publicată de PISA OECD (Galapagos) care solicită citirea mai multor texte, provenite din
surse diferite, vizualizate pe ecran, în vederea răspunsului la întrebări de comprehensiune
vizând procese de complexitate diferită. În funcţie de dificultăţile elevilor şi de problemele
avute în ceea ce priveşte aspectele legate de credibilitatea surselor, articolul indică
soluţii de ameliorare a învăţării destinate inovării practicilor didactice. Concluzia articolului
indică nevoia schimbării în selectarea şi abordarea textelor de informare, pentru a-i
pregăti pe tineri spre o lectură de profunzime într-o lume în care învăţarea şi documentarea
au loc preponderent prin intermediul ecranului.
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Cuvinte-cheie: credibilitatea surselor, lectură de comprehensiune, PISA, text multiplu.

Abstract

The paper highlights the results of PISA in reading literacy as well as the new
computer-based released items published by OECD. Screen reading allows – and
challenges for – rapid access towards several texts. In order to get informed and
mainly for quality learning it is crucial to identify the source and its quality. In this
context, the research question that our study refers to is the following: How do we
prepare students to deepen the multiple text and to identify credible information?
Our investigation targets a group of 95 students in grades 8 and 9 from four schools
located in two big cities, one of them being a technological high school. The students
went through one of the reading units in the anthology published by PISA OECD
(Galapagos) which requires reading several texts, from different sources, viewed on
the screen, in order to answer comprehension questions which focus processes of
different complexity. Depending on the difficulties of the students and the problems
they have with various issues related to the credibility of the sources, the article
indicates solutions to improve learning by the innovation of reading practices in the
class. The conclusion of the article shows the need for change in the selection and
approach of information texts in order to prepare young people for in-depth reading
in a world where learning and documentation take place mainly through the screen.

Keywords: multiple text, PISA, reading for comprehension, sources credibility.

1. Contextul cercetării

În reprezentările tradiţionale, lectura este asimilată studiului literaturii şi, prin
urmare, ataşată didacticii limbii şi literaturii materne. În ultimele decenii,
datorită proliferării instrumentelor de evaluare a achiziţiilor la limbi moderne
şi a unei tot mai largi acceptări a Cadrului European Comun de Referinţă
pentru Limbi (CEFRL, 2020), lectura este înţeleasă ca activitate de
comprehensiune a textului scris, indiferent de natura acestuia şi devine nu
doar apanajul consumatorului de literatură ci, mai ales, elementul principal
de acces la cunoaştere, o cheie pentru învăţare. Aşadar perspectiva s-a
extins, dar în şcoală, lectura rămâne încă în „responsabilitatea” profesorilor
care predau discipline filologice.

În societatea actuală, nevoile de lectură se diversifică, cu precădere în
contextul proliferării lecturii pe ecran: textele devin multiple, multimodale,
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dinamice. Numărul surselor creşte exponenţial, iar noile media fac evidentă
nevoia repoziţionării cititorului într-o zonă a triajului de informaţii din
perspectiva relevanţei şi a credibilităţii acestora. Această diversitate,
extindere şi complexitate a corpusului de texte din societatea actuală atrage
nevoia unei schimbări de viziune în problematica lecturii în şcoală şi a
abordărilor didactice.

În Cadrul de referinţă PISA 2018, lectura este înţeleasă ca „acea capacitate
a elevilor de a înţelege, de a utiliza, de a evalua, de a reflecta şi de a interacţiona
cu textele în vederea atingerii scopurilor, a dezvoltării orizontului de cunoaştere
şi a propriului potenţial, precum şi în vederea participării în viaţa socială”
(OECD, 2019a). Se observă că lectura este orientată de scopurile cititorului
şi concură la îndeplinirea rolurilor acestuia atât în plan personal cât şi social.
Totodată, această definiţie face explicită interacţiunea cu textul din perspectiva
cititorului şi a scopurilor sale.

Cadrul de referinţă PISA aduce în discuţie transformările sociale, nevoile
profesionale şi evoluţia tehnologiei. Aceasta din urmă a uşurat viaţa în mod
neîndoielnic, dar a adus multe provocări pentru utilizatori. În mai puţin de 20
de ani, folosirea internetului la nivel mondial a crescut de la 1,7% utilizatori
din populaţia lumii în 1997 (anul când s-a lansat primul Cadru de referinţă
pentru lectură al studiului PISA) la peste 40% în 2014, după datele citate de
sursa OECD (OECD, 2019a). Totodată, în 2014 numerele active de telefon
mobil erau aproape la paritate cu populaţia gobului (95,5 de numere active la
100 de locuitori), iar accesul la broadband crescuse la peste 2 miliarde de
posturi. În acest context de acces la tehnologie, PISA a propus, cu ani înaintea
crizei Covid 19 (care a obligat şcoala să se mute în spaţiul virtual peste
noapte!), o reaşezare a obiectivelor evaluării şi implicit a educaţiei spre o lectură
adaptată nevoilor unei societăţi puternic digitalizate. Focalizarea pe lectura
ecranului/ ecranelor nu este deci conjuncturală (dictată de criza globală!), ci o
abordare de lungă durată, în progresie, care aduce provocări didactice nu doar
pentru profesorul de română/ maternă, în condiţiile în care este vorba de lectura
de informare, de lectura pentru învăţare. Elevii au nevoie de o competenţă de
comprehensiune a textului cu noi componente de lectură digitală, care să fie
structurată dincolo de conţinuturile sau structurile mono-disciplinare. Altfel spus,
competenţa de lectură pentru secolul XXI va fi una transversală, nespecifică
pentru regulile unui domeniu academic (în mod tradiţional, filologic!).
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„În timp ce accesul la informaţie trece de la forma imprimată pe hârtie la
ecranul de calculator, la interfaţa telefoanelor inteligente, structura şi formatul
textelor se transformă de asemenea. Această schimbare le solicită cititorilor
noi strategii cognitive şi definirea unor obiective clare pentru lectura orientată
de un scop. Prin urmare, competenţa de lectură nu mai este definită doar de
descifrarea şi înţelegerea textului unic. Chiar dacă rămân valabile abilităţile
de a înţelege şi interpreta textul continuu, lectura de succes implică activarea
unor strategii complexe de procesare a informaţiei provenite din textul multiplu
sau dintr-o varietate de surse. În plus, cetăţenii de succes sunt aceia care
utilizează informaţia din varii domenii – de exemplu, din matematică sau din
ştiinţe ale naturii – şi care utilizează tehnologia pentru a explora, organiza şi
filtra o mare cantitate de date. În absenţa acestor abilităţi, participarea eficientă
pe piaţa muncii, în educaţia adulţilor şi în viaţa socială şi civică devine
problematică în secolul nostru” (OECD, 2019a).

Pentru a structura această competenţă complexă de lectură, exersarea din
şcoală se extinde asupra oricărui text înţeles ca limbaj în formă grafică, care
cuprinde elemente iconice (diagrame, hărţi, grafice, bandă desenată, imagine)
însoţite de cuvinte. Totodată, sunt necesare antrenamente sistematice ale
proceselor de lectură avute în vedere la PISA (OECD, 2019b): scanarea pentru
extragerea informaţiilor dorite, căutarea de informaţii în mai multe fragmente de
text/ mai multe texte, reprezentarea informaţiei literale, integrarea şi generarea
de inferenţe, reflectarea asupra conţinutului şi a formei din perspectiva formulării
de ipoteze în legătură cu diferite perspective sau puncte de vedere, evaluarea
calităţii şi credibilităţii (pentru a afla dacă informaţia dintr-un text este validă,
actualizată, precisă, de încredere, imparţială), detectarea şi rezolvarea conflictelor
(pentru a identifica poziţiile autorilor asupra unei probleme şi depistarea sursei
de încredere dintre cele avute la dispoziţie).

Ţinte de lectură şi antrenamente ca acelea de mai sus nu mai reprezintă o
noutate în România. Cel puţin, nu din perspectiva curriculumului oficial. Dar,
dacă trecem în revistă rezultatele la PISA (OECD, 2018), constatăm totuşi
că elevii au abilităţi de lectură precare, cu precădere în zona comprehensiunii
textului multiplu.

În anul şcolar trecut, am propus unui lot restrâns de elevi de clasa a IX-a
explorarea informaţiilor părtinitoare prin intermediul lecturii unei unităţi PISA
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(conţinând două texte „în conflict”) şi prin rezolvarea sarcinilor circumscrise
textelor (Mihăilescu & Sarivan, 2020). Formatul a reprezentat o surpriză
pentru elevi, întrebările i-au stimulat cognitiv, dar i-au pus şi în dificultate, iar
răspunsurile au confirmat trendul PISA în privinţa performanţelor de lectură.
Această experienţă ne-a determinat să continuăm studiul în direcţia explorării
textului multiplu din perspectiva proceselor vizate la PISA, fiecare constituind
filtre de lectură necesare pentru tinerii din ziua de azi.

2. Metodologia cercetării

Cercetarea constă într-o aplicaţie pe un lot de elevi de 15 ani. Instrumentul de
cercetare este reprezentat de o unitate de lectură PISA din cadrul antologiei
publicate (OECD, 2019b) şi de ghidul de codificare aferent (omologat de experţii
PISA).  Antologia este publicată în traducere la rubrica de resurse educaţionale
pe site-ul Unităţii de Cercetare în Educaţie (https://www.ise.ro/itemi-pisa).

Analiza a avut în vedere întrebarea Cum îi pregătim pe elevi pentru
aprofundarea textului multiplu şi pentru identificarea informaţiilor
credibile?

3. Rezultatele cercetării

Pentru a răspunde la întrebarea de cercetare, au fost invitaţi la lectura unităţii
„Galapagos” 55 de elevi de clasa a VIII-a şi 40 de elevi de clasa a IX-a, din
şcoli din mediul urban. Elevii participanţi învaţă în 4 şcoli diferite. Respondenţii
din clasa a IX-a urmează cursurile liceului tehnologic şi ale liceului teoretic
(matematică-informatică). Este util de semnalat faptul că pentru elevii de
clasa a VIII-a, gimnaziu, a fost elaborat, în 2017, un nou curriculum centrat
pe competenţe, în timp ce curriculumul pentru liceu datează din 2009.

Scenariul unităţii publice de lectură „Galapagos” constă în interevaluarea
unor proiecte de web design de către participanţii la un curs online. Prin
răspunsul la întrebările formulate, cursanţii  vor furniza feedback unor colegi,
care au realizat un site despre Insulele Galapagos, în legătură cu conţinutul/
relevanţa celor patru pagini web create („Despre”, „Faună”, „Conservare”,
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şi „Voluntariat”). Unitatea „Galapagos” vizează aspecte digitale corelate cu
competenţa de lectură; textul este multiplu, dinamic, mixt şi explicativ (OECD,
2019b). Pentru unele întrebări, elevii vor avea indicaţii explicite în legătură
cu pagina unde ar putea  identifica răspunsul, în alte situaţii, vor fi nevoiţi să
caute răspunsul în cele patru pagini (vezi figura nr. 1; https://www.ise.ro/
itemi-pisa). Altfel spus, gradul de aprofundare al acestui text multiplu, compus
din 4 stimuli, este dat de eficienţa navigării de la un ecran la altul, pentru
reperarea informaţiilor relevante. În perspectivă didactică, este un exerciţiu
foarte util pentru familiarizarea progresivă a cititorului cu nevoia unei filtrări
a informaţiilor provenite din mai multe surse.

Figura nr. 1. Cele patru pagini web din cadrul unităţii „Galapagos”

„Galapagos” cuprinde 7 întrebări/itemi. Rezultatele elevilor participanţi la
studiu sunt sintetizate în graficul de mai jos (figura nr. 2), în care barele
albastre reprezintă răspunsuri adecvate, barele portocalii, răspunsuri
neadecvate, iar barele gri, lipsa oricărui răspuns.
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Figura nr. 2. Rezultatele generale obţinute de elevi de gimnaziu şi liceu la
întrebările de lectură din unitatea „Galapagos”

Figura nr. 3. Rezultatele obţinute de elevi de liceu la întrebările de lectură din
unitatea „Galapagos”
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a. Datele obţinute relevă faptul că elevii au scorul cel mai mare pentru
itemul 1, urmat de itemul 3 (figura nr. 2), aceeaşi clasificare a ratei de răspuns
fiind păstrată şi în funcţie de nivelul de şcolarizare (figura nr. 3 şi 4). Deşi e
situat în acelaşi context, de căutare şi selectare de text, ca provocare în plan
cognitiv, itemul 2 înregistrează o rată de succes sensibil mai mică în ceea ce
priveşte răspunsurile adecvate.

Itemul 1 al unităţii este de tipul alegere multiplă, elevii fiind puşi în situaţia de a
căuta în toate paginile web pentru a găsi informaţia necesară, după care era
necesar să coreleze conţinutul secţiunii identificate cu varianta adecvată (Cu ce
se hrănesc iguanele marine? A. Cu o varietate de plante. B. Cu ouă de
ţestoasă. C. Cu alge. D. Cu peşti mici.). Acest item vizează procesul cognitiv
de căutare şi selectare de text relevant. O rată mare de reuşită are şi  itemul 3,
constituit, de asemenea, într-un format de alegere multiplă simplă. Elevii sunt
orientaţi către o pagină web unde pot identifica informaţii pentru a răspunde
adecvat (Conform paginii referitoare la „Conservare”, care a fost scopul
principal al ecologiştilor atunci când au iniţiat programul de conservare
a ţestoaselor? A. Să salveze ţestoasele de la dispariţie. B. Să monitorizeze

Figura nr. 4. Rezultatele obţinute de elevi de gimnaziu la întrebările de
lectură din unitatea „Galapagos”
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ţestoasele adulte. C. Să protejeze ouăle ţestoaselor de prădători. D. Să
urmărească ţestoasele pe o perioadă îndelungată de timp).

Din analiza rezultatelor obţinute la cei doi itemi prezentaţi mai sus, putem
constata că elevii reuşesc accesarea şi extragerea de informaţii din text,
precum şi căutarea şi selectarea de text.

În ciuda faptului că itemul 2 se situează în acelaşi cadru, de căutare şi de selectare
de text relevant, totuşi rata de răspuns adecvat este cu mult mai mică (66/95 de
respondenţi). Aici, elevii sunt puşi, din nou, în situaţia de a căuta informaţia în
cele patru pagini web (Pe care insulă au reuşit oamenii de ştiinţă să restaureze
o populaţie de ţestoase care se pot reproduce în sălbăticie?) şi de a scrie
răspunsul adecvat. Deşi răspunsul construit solicitat este unul scurt, relativ uşor
de reperat în text (reprezintă chiar un subtitlu), absenţa variantelor de răspuns
scade şansa adecvării la solicitare, deoarece lipseşte orientarea cognitivă oferită
de formatul răspunsului cu alegere multiplă. Distractorii din întrebările cu alegere
multiplă reprezintă fiecare o pistă de rezolvare a problemei. Verificarea acestora
cu informaţia oferită de text, în vederea selectării variantei corecte, reprezintă o
operaţie mai simplă decât alcătuirea unui răspuns elaborat de către elev. Această
constatare este identică cu aceea detectată în studiul principal PISA 2018.
Comparativ, elevii din clasa a IX-a dau răspunsul adecvat (Insula Pinzon/Pinzon)
într-un procent mai mare decât cei din clasa a VIII-a.

b. Plecând de la un context similar, de căutare şi selectare de text, în primă
instanţă, itemul 4 vizează integrarea de informaţii din descrierile prezentate.
Prin aprofundarea semnificaţiei informaţiei, respondenţii pot selecta răspunsul
adecvat, prin care dovedesc (66/94 respondenţi) că au parcurs procesul de
integrare şi generare de inferenţe (Ce au în comun ţestoasa de Galapagos,
iguana marină şi cormoranul nezburător? A. Hrana lor provine din
ocean. B. Consumă aceeaşi hrană. C. Trăiesc foarte mult. D. Populaţiile
lor sunt ameninţate). Comparând cele două categorii de elevi, se constată
o rată de reuşită mult mai mare la nivelul gimnaziului decât la liceu.

c. În situaţia răspunsului deschis formulat de elevi pentru itemul 5 se constată
o rată de răspuns acceptabil de aproximativ jumătate din totalul elevilor, atât
al celor de clasa a VIII-a, cât şi al celor de clasa a IX-a. Procesul parcurs
de elevi presupune, de asemenea, integrarea şi generarea de inferenţe. În mod
concret, pentru a da/ a formula un răspuns acceptabil, aceştia trebuie să înţeleagă
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unele aspecte care nu ţin explicit de text şi care relevă diferenţa semnificativă
dintre cele două programe de salvare descrise, anume faptul că unul are în
vedere reproducerea speciilor native, iar celălalt, eliminarea prădătorilor (Pagina
referitoare la „Conservare” menţionează două programe care au fost
derulate pentru protejarea ţestoaselor uriaşe. Care este diferenţa esenţială
de abordare adoptată în cadrul celor două programe?).

Cităm câteva exemple de răspunsuri acceptabile ale elevilor din clasa a VIII-a,
care demonstrează faptul că aceştia au identificat esenţa celor două programe
şi au realizat un enunţ complet, sugerând raportul comparativ susţinut prin
informaţiile din textele citite: „în primul experiment ţestoasele au fost mutate
într-un loc sigur, în timp ce în al doilea au fost eliminaţi prădătorii”; „diferenţa
esenţială este că în prima s-a protejat o specie şi în a doua s-a eliminat specia/
animalul care a cauzat dispariţia speciei”; „un program lua ţestoasele şi le aducea
înapoi când erau destul de mari să se apere, celălalt program a eliminat toate
ameninţările pentru ţestoase”; „1. mutarea ţestoaselor într-un loc sigur pentru
siguranţa lor, iar 2. că otrăveau şobolanii tot pentru siguranţa ţestoaselor”;
„diferenţa dintre cele două programe este că la programul de pe Insula Pinzon
oamenii de ştiinţă au ales să taie răul din rădăcină, pe când celălalt program a
decis să facă în aşa fel încât ţestoasele şi prădătorii să coexiste”. Indiferent de
gradul de elaborare a răspunsurilor, diferenţele dintre cele două programe sunt
recunoscute în enunţul formulat. În ceea ce priveşte răspunsurile adecvate ale
elevilor de clasa a IX-a, dăm câteva exemple: „în primul program au ajutat
ţestoasele să se reproducă în siguranţă, iar în al doilea program, au scăpat de
prădători”; „au lansat un program de reproducere pentru broaştele adulte şi
unul pentru eliminarea şobolanilor”; „în primul program, ţestoasele adulte au
fost capturate şi transportate într-un loc sigur ca să se reproducă în siguranţă.
Al doilea program a constat în eradicarea prădătorilor cu otravă, pentru apărarea
ţestoaselor şi a ouălor acestora”; „diferenţa dintre cele două abordări adoptate
este aceea că primul program a încercat să ţină în viaţă atât ţestoasele cât şi
şobolanii, separând animalele, iar al doilea program a prioritizat ţestoasele,
deoarece erau pe cale de dispariţie, şi au eliminat şobolanii”.

Datele obţinute relevă faptul că toţi respondenţii care urmează liceul teoretic
au răspuns adecvat, în comparaţie cu răspunsurile colegilor de la liceul
tehnologic, unde numărul de răspunsuri neadecvate sau lipsa unui răspuns s-au
situat la aproximativ două treimi dintre elevii participanţi.
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În ceea ce priveşte răspunsurile neadecvate, acestea relevă faptul că elevii nu
fac dovada că au înţeles scopurile ambelor programe. Ca exemplu, la clasa a
VIII-a, elevii au răspuns: „conservarea Insulei Galapagos”; „pentru a proteja
ţestoasele, oamenii trebuie să protejeze ecosistemul, iar oamenii (vizitatorii) trebuie
să aibă mai multă grijă”; „populaţia de ţestoase se poate reproduce singură!;
„programul conservator pentru ţestoase şi o experienţă de succes”; „1. mutarea
ţestoasele într-un loc sigur pentru a creşte şi a depune ouă, iar după ce creşteau
le trimiteau înapoi în habitatul lor natural. 2. le-au vopsit numere pe carapace
pentru a le monitoriza”. La clasa a IX-a, printre răspunsurile neadecvate găsim:
„programele derulate pentru protejarea ţestoaselor uriaşe sunt program de
reproducere, program pentru menţinerea populaţiei  ţestoaselor uriaşe”;
„programul de conservare pentru ţestoase - oamenii au ocupat insula şi habitatul
animalelor”; „a lansat un program Reproducerea, pentru a salva speciile de la
dispariţie”. Toate aceste exemple indică o înţelegere precară a textelor, pe de o
parte, şi dificultatea sesizării unei distincţii între programele descrise, pe de altă
parte. Procesul cognitiv vizat de întrebare (formularea de inferenţe) este slab
structurat în cazul acestor respondenţi.

d. Din categoria întrebărilor deschise, cele mai mici scoruri sunt înregistrate
la itemul 6 (Paginile „Faună” şi „Conservare” prezintă fapte şi detalii
despre animalele şi eforturile de conservare din Insulele Galapagos.
Care este motivul pentru care Societatea pentru Conservarea Insulelor
Galapagos evidenţiază aceste informaţii pe cele două pagini?), unde rata
de răspuns neadecvat şi aceea de nonrăspuns acumulează aproximativ două
treimi din numărul total de participanţi. Întrebarea vizează procesul de reflectare
asupra conţinutului şi a formei, iar răspunsurile dezirabile „indică faptul că
societatea utilizează faptele şi detaliile pentru a-i încuraja pe cititori să sprijine
programele de salvare a animalelor şi a insulelor” (OECD, 2019b, p.40).

Prin urmare, elevii sunt puşi în situaţia de a înţelege conţinutul paginilor, astfel
încât să poată identifica intenţiile urmărite, mesajul care se doreşte a fi transmis
de către realizatorii paginii. Această aşteptare concordă cu scenariul unităţii şi
cu activitatea evaluativă derulată în acest context. Practic, pentru o vreme,
respondenţii primesc rolul de participanţi la cursul online de web design.

În ce constă dificultatea întrebării? La prima vedere, efortul de căutare a
informaţiei nu este solicitant, dat fiind că itemul indică două pagini pentru
raportarea adecvată la cerinţă. Însă, pentru a răspunde adecvat, cititorul are
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două pagini de recitit, de desprins semnificaţia literală pentru fiecare dintre
acestea şi de reflectat asupra felului în care modalitatea de prezentare a
conţinuturilor paginilor conduce la înţelegerea scopului autorului. În cadrul
acestui item, se observă cum procesele cognitive se susţin unele pe altele:
„În primul rând, elevul trebuie să înţeleagă semnificaţia literală a propoziţiilor
şi a paragrafelor din text. Apoi, trebuie să integreze informaţie din fiecare
pagină precum şi din ambele pagini.  În cele din urmă, elevul trebuie să se
gândească la modul în care e prezentat conţinutul în vederea relevării scopului
pentru care sunt folosite textele” (OECD, 2019b).

Răspunsurile acceptabile sunt mai bine reprezentate în grupul elevilor de la
liceul teoretic, în timp ce în grupul participanţilor de la liceul tehnologic se
înregistrează o rată masivă de nonrăspuns şi de răspuns neadecvat. Iată câteva
exemple de răspunsuri adecvate: „Societatea pentru Conservarea Insulelor Galapagos
doreşte să informeze în detaliu populaţia, aceştia fiind în căutarea unor voluntari”;
„informaţiile sunt prezentate pentru a susţine cauza asociaţiei, a oferi informaţii
cititorilor, posibili voluntari, despre animalele care trebuie salvate, pentru a putea
aduce un potenţial nou de cercetare oamenilor de ştiinţă în continuare şi despre
încercările anterioare de conservare spre a sublinia importanţa acordată asupra
cauzelor asociaţiei de către aceasta şi seriozitatea, credibilitatea ei”; „după cum
reiese şi din numele Societăţii pentru Conservarea Insulelor Galapagos, aceasta
are ca scop protejarea ecosistemului din Insulele Galapagos. Evidenţierea acestor
informaţii despre animale şi eforturile de conservare are ca scop influenţarea
oamenilor pentru a participa ca voluntari în acest proiect”.

Pentru a înţelege motivele posibile ale insuccesului, observăm că răspunsurile
neadecvate pentru itemul 6 pot să fie explicate printr-o lectură superficială a
sarcinii, care se concretizează în explicaţii eronate în raport cu întrebarea („pagina
faună prezintă detalii despre animale, iar conservarea prezintă salvarea
ţestoaselor”; „motivul pentru care Societatea evidenţiază aceste informaţii pe
cele două pagini este pentru a ne informa despre aceste specii”; „motivul pentru
care Societatea pentru Conservarea Insulelor Galapagos prezintă fapte şi detalii
despre animalele şi eforturile de conservare sunt ca să ne arate că trebuie să
fim şi noi la fel de ecologişti, neapărat, dacă vrem să fie bine şi să trăim bine şi
mai ales să reducem poluarea prin energie regenerabilă şi maşini electrice, dacă
vrem să supravieţuim bine”). Observăm, de asemenea, prezenţa unor răspunsuri
care aduc explicaţii redundante, cu un grad mare de generalitate, reluând tema
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salvării broaştelor ţestoase sau elemente din paginile indicate („motivul pentru
care Societatea pentru Conservarea Insulelor Galapagos evidenţiază aceste
informaţii pe cele doua pagini este vulnerabilitatea speciilor de animale de pe
insule”; „motivul pentru care Societatea pentru Conservarea Insulelor Galapagos
este că salvau populaţia de ţestoase”).

Nici elevii din clasa a VIII-a nu înregistrează rezultate deosebite, rata de
răspuns neadecvat şi aceea de nonrăspuns acumulând aproape trei sferturi
din numărul total al participanţilor. Ei nu reuşesc să identifice pentru ce sunt
prezentate publicului informaţiile din cele două pagini web, ce funcţie
explicativă/de motivare/argumentativă ar avea, accentuând mai curând, rolul
informativ, turistic (de exemplu, „pentru a pune accent pe efortul depus de
către savanţi”; „motivul este pentru că au început să dispară ţestoasele”;
„pentru a arăta lumii că experimentul n-a dat greş”; evidenţiază aceste
informaţii pe cele două pagini pentru a ne oferi aspecte interesante despre
animalele care trăiesc pe Insulele Galapagos”).

e. Ultima sarcină din cadrul unităţii are în vedere evaluarea calităţii şi
credibilităţii informaţiilor şi este de tip item cu alegere multiplă complexă
(Da/Nu, pentru diverse enunţuri în funcţie de cerinţa exprimată). Potrivit
rezultatelor obţinute de toţi participanţii (prezentate în figura nr. 2), la întrebarea
„Care dintre modificările sugerate mai jos fac site-ul mai credibil pentru
cititorii care vor să afle mai multe despre arhipelag şi despre Societatea de
Conservare a Insulelor Galapagos?”, cele mai bune scoruri au fost înregistrate
pentru varianta 7d („Includeţi o descriere a Societăţii de Conservare a
Insulelor Galapagos şi a misiunii acesteia”), în timp ce varianta7a înregistrează
cel mai mic procent de răspunsuri adecvate („Oferiţi mărturii de la turişti
care au vizitat Insulele Galapagos). Variantele 7b („Includeţi mai multe
secţiuni.”) şi 7c („Citaţi surse care se bucură de autoritate.”) au valori
asemănătoare, de circa o jumătate dintre respondenţi cu răspunsuri adecvate.

Pentru a avea succes la acest item, elevii trebuie să aibă o cunoaştere
prealabilă a tipurilor de surse care conferă credibilitate informaţiilor. Greşelile
apar din răspunsul spontan, evocat de mintea „neşcolită”, care funcţionează
sub influenţa modei, a culturii like-urilor şi a mirajului cantitativ (mai mult
înseamnă mai bine!?). De ce este o rată atât de mică de succes la 7a?
Distractorul reprezintă o capcană predilectă pentru utilizatorii de social media
pentru care mărturiile turiştilor ar aduce credibilitate informaţiilor despre
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insule şi societatea de conservare. Cei care au bifat Da pentru 7a. confundă
promovarea turismului cu aspectele de credibilitate ale textului de informare.
Promovarea şi credibilitatea reprezintă două lucruri distincte. Această
distincţie nu este recunoscută de majoritatea participanţilor la studiul nostru.

Distractorul 7b trimite pe o altă pistă cognitivă falsă. În acest caz, elevul
care răspunde Da face o confuzie între lizibilitate şi credibilitate, întrucât
introducerea mai multor secţiuni este de natură să facă textul mai uşor de
urmărit. Totuşi, introducerea unor segmentări este un detaliu de organizare
formală, care nu aduce un plus de credibilitate.

Varianta 7c este una explicită din perspectiva credibilităţii, dar pe care mulţi
elevi nu o sesizează ca atare. Sursa de autoritate conferă credibilitate. Faptul
că elevii de 15 ani nu au interiorizat încă acest aspect este surprinzător.
Varianta 7c, coroborată cu 7a, indică lipsa unor repere în procesul de cogniţie
a tinerilor consumatori de reţele sociale. 7d, varianta cu cele mai multe
răspunsuri adecvate, este descriptivă şi evidentă din perspectiva credibilităţii.

4. Câteva concluzii

Graficul de mai jos reprezintă performanţele la lectură ale unui grup de ţări,
printre care şi România, pe parcursul mai multor cicluri PISA.
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Figura nr. 5. Trend de aplatizare pentru un grup de ţări participante la PISA,
printre care se află şi România

Sursa: OECD, PISA 2018 Database, Table I.B1.10. 12 
https://doi.org/10.1787/888934028729
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Este de reţinut că datele pentru ţara noastră sunt disponibile începând cu
2006. Prin urmare, doar curba dintre reperele 2006 şi 2018 ni se aplică în
mod specific. Curba indică un trend crescător până în 2012, urmat de o
aplatizare şi de o descreştere uşoară în 2015, 2018. Cum s-ar putea inversa
acest trend? În sensul că, în locul unei descreşteri, să înregistrăm o creştere.
Problema nu se pune de dragul ierarhiei, căci PISA sau performanţele şcolare
în sens mai general, nu se măsoară ca la fotbal. Ceea ce interesează, în
acest context, este adecvarea practicilor de lectură la nevoile contemporane.

Sugestiile noastre vizează următoarele:
- Sprijinirea elevilor în comprehensiunea textului prin exerciţii de tip alegere

multiplă – am constatat în rezultatele trend şi s-a confirmat pe lotul de aplicaţie
că atunci când elevii au mai multe variante de răspuns înregistrează scoruri
mai bune. Cu precădere, în cazul proceselor de localizare şi de înţelegere,
existenţa variantelor sprijină elevul să efectueze un triaj esenţializat al
informaţiilor – o operaţie mai rapidă şi mai uşor de gestionat decât explorarea
întregului text multiplu şi decât alcătuirea unui răspuns.

- Realizarea de exerciţii pe texte care prezintă informaţia în mai multe
forme (cod lingvistic combinat cu cod iconic sau numeric). Pentru
antrenament, este util de început cu două coduri combinate la nivelul
textului multiplu, trecând ulterior şi la 3!

- Sprijinirea elevilor pentru lectura ecranului multiplu şi a conţinutului
dinamic – exerciţii de felul celor propuse la „Galapagos” sunt foarte utile
pentru antrenarea navigării în cadrul lecturii digitale. Recomandarea noastră
este oferirea de structură şi explicaţii pentru a construi progresiv abilităţile
necesare explorării informaţiilor care provin din surse multiple digitale.

- Sprijinirea elevilor pentru identificarea informaţiilor părtinitoare şi a celor de
tip fake news prin selectarea de texte divergente, provenite din surse variate
şi prin oferirea de exerciţii structurate; discutarea rezultatelor obţinute de
elevi este fundamentală pentru detectarea capcanelor cognitive care pot
deveni rutine păguboase, în absenţa înţelegerii motivaţiilor autorilor.

- Sprijinirea elevilor  pentru analizarea surselor, cu precădere, pentru a
aprecia conţinutul şi forma textului  - altfel spus, modul în care autorul
prezintă informaţia.

- Selectarea de texte divergente care pot conduce la explorarea conţinutului /
textului din perspectiva rezolvării conflictului.

- Aducerea în clasă a unor texte actuale, provocatoare. Practicile de lectură
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trebuie să depăşească lectura „şcolară”, obligatorie – care adesea scade
motivaţia pentru informare şi învăţare, în favoarea unei lecturi autentice,
orientate spre un scop formulat/ asumat de cititor. În ciuda opiniilor formulate
de profesori, în cadrul unor discuţii informale sau în focus grupuri, elevii
citesc. De aceea, îi vedem mereu cu telefonul la îndemână. E adevărat că
nu citesc ceea ce şi-ar dori profesorii să citească, dar citesc pentru informare
sau pentru a intra în interacţiune cu altcineva. Aceste scopuri pot servi
învăţarea dacă sunt utilizate inteligent în practicile de lectură la clasă. În
acest sens, explorarea „scenariilor” PISA, care contextualizează textul şi
sarcinile aferente, ar constitui un exerciţiu util pentru profesori în vederea
unor antrenamente semnificative şi stimulative pentru elevi.
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