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Introducere  
 

Cartea a rămas şi va rămâne unul dintre cele mai frecvente mijloace de autoinstruire. 

Lectura cărţii oferă celui care o parcurge, pe lângă satisfacţiile pe care le aduce orice fapt 

inedit, prilejuri unice de reflecţie, de meditaţie.  

Însuşirea cititului este un proces complex, îndelungat, care parcurge două etape: 

învăţarea tehnicii, a mecanismului propriu-zis al cititului şi învăţarea instrumentelor muncii 

cu cartea, adică familiarizarea elevilor cu capacitatea de a se orienta într-un text, de a folosi 

cartea în mod independent ca mijloc de informare ( Şerdean,I. p.65) 

   Lectura ajută elevul să-şi lărgească orizontul cunoştinţelor, contribuie la dezvoltarea 

gândirii şi a limbajului. 

Stimularea lecturii şi dezvoltarea competenţelor de lectură sunt componente ale 

finalităţilor educaţionale şi competenţe cheie în orele de literatură, profesorul căutând permanent 

strategii didactice pentru atingerea lor. 

Aşa cum afirmă şi Ioan Şerdean ,,În cadrul lecţiilor de citire-lectură trebuie desfăşurată o 

activitate sistematică în scopul de a cultiva la elevi interesul şi pasiunea pentru a studia prin 

mijlocirea cărţii, precum şi priceperea de a şti să lucrezi pe un text” ( Şerdean, I. p.123).  

În foaia de parcurs pentru anul şcolar  2011-2012 emisă de ministerul educaţiei apar trei 

acţiuni prioritare, printre care şi îmbunătăţirea competenţelor de lectură ale elevilor, pe lângă 

reducerea absenteismului şi evaluarea cu scop de orientare şi optimizare a învăţării.La clasele I-

IV e obligatoriu să se aloce o oră de lectură distinctă în orarul săptămânal, cu accent pe citire, 

independenţă şi înţelegere. 

Stârnirea interesului pentru citirea cărţilor se poate realiza cu mai multă uşurinţă dacă 

activităţile desfăşurate în acest sens depăşesc spaţiul sălii de clasă, bibliotecile şcolare şi librăriile  

fiind mediile cele mai potrivite.  

 

Studii realizate pe tema lecturii: 

 

Un studiu comparativ al bunelor practici în domeniul lecturii-Rezultatele proiectului 

Europen Adore –  Predarea citirii în Europa: Contexte, politici şi practici 

Proiectul  a demarat în 2006 având ca participante 11 ţări printre care şi România. 

Proiectul a fost propus de o echipă de cercetători din Germania ca urmare a rezultatelor slabe 

obţinute de adolescenţi din mai multe ţări Europene în domeniul abilităţilor de lectură. Au vizitat 

şcoli, au analizat lecţii şi au identificat obstacolele pe care le întîmpină cititorul slab: decodarea, 

înţelegerea textului, citire critică, interpretarea şi evaluarea textului. 

Se pare că interesul pentru lectură a scăzut din cauza  tendinţei elevilor de a se informa 

din alte surse (tv, cd-urilor,  softurilor educaţionale etc.) 
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Descrierea designului şi a procedurii  

 

Scopul cercetării mele este de a identifica locul pe care lectura îl ocupă în viaţa elevilor 

de clasa a III –a de la o Şcoală Generală de la sat şi  tipul de texte preferate de aceştia; 

Metoda de investigare folosită este analiza documentelor. Sursele de provenienţă a 

informaţiilor necesare acestei cercetări au fost fişele de împrumut ale elevilor. 

 Lectura ocupă un rol important în viaţa elevilor?  

 Care sunt cărţile preferate? 

 Cât de des frecventează biblioteca şcolii?  

 Există diferenţe de gen în ce priveşte  cantitatea şi frecvenţa cititului? 

Acestea sunt întrebările de la care am pornit în această cercetare. Drept pentru care mi-

am propus ca obiective: 

 studierea fişelor de lectură de la biblioteca şcolii; 

  evidentierea raportului dintre cărţile aflate pe lista de lecturi dată de învăţător  şi cele 

împrumutate din proprie iniţiativă pentru a identifica preferinţele elevilor pentru un 

anumit tip de cărţi, pentru anumiţi autori; 

 identificarea diferenţelor de gen în ce priveşte cantitatea, frecvenţa cititului şi 

preferinţele; 

Am început prin a  colecta fişele de lectură ale elevilor. Elevii ale căror fişe le-am 

analizat sunt în clasa a III-a, la o şcoală generală de la sat, în număr de 11 ( 6 fete şi 5 băieţi). 

Am avut nevoie şi de  lista de lecturi suplimentare dată de învăţătoare spre a fi citită de 

către elevi, pentru evidentierea raportului dintre cărţile aflate pe lista de lecturi şi cele 

împrumutate din proprie iniţiativă. 

Având toate documentele necesare am început analiza acestora. Am stabilit următoarele 

criterii: cărţi  împrumutate regăsite în lista de lecturi dată de învăţător  şi cărţi care nu se regăsesc 

în listă . 

 Si categorii: poezii, texte de mică întindere şi texte de mare întindere( cărţi). 

 

Prezentarea şi analiza datelor  

 

Analizând datele obţinute, pot spune că: 

 există elevi care citesc doar lecturi date de învăţător F2, F3,F5,F8 

 elevi interesaţi de literatura universală F6,F9,F11 

 elevi pasionaţi de poezie care pe lângă volumele sugerate de învăţător au ales să 

citească şi alte volume scrise de alţi autori F1,F4 

 elevi interesaţi de basme  F10 

 elevi interesaţi de fabule F7 

Fetele merg mai frecvent decât băieţii la bibliotecă aceasta reiese din numărul de cărţi 

împrumutate.  
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Tabel 1.Numărul cărţilor împrumutate 

 

Fişa 

 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 

Genul 

deţinătorului 

 

f m m f m f f m f m f 

Nr.cărţi 

împrumutate 

12 8 7 11 6 9 11 7 10 7 12 

Notă. f. reprezintă persoanele de sex feminin iar m. reprezintă persoanele de sex masculin 

          F1..F11 reprezintă numărul fişelor de lectură ale elevilor 

 

Băieţii preferă basmele, suspans şi acţiune, eroi care trebuie să dovedească anumite 

trăsături de caracter în aventuri, care au de învins anumite obstacole, fetele preferă poeziile, 

literatură universală.  

Volumul de poezii solicitat de majoritatea elevilor este cel al lui Mihai Eminescu (9 elevi 

au acest volum pe fisa de împrumut), urmat de volumul lui Alecsandri şi  Goga ( 6 elevi).   

Din categoria textelor de mică întindere  cele mai solicitate volume - ,,Din lumea celor 

care nu cuvântă”, Emil Gârleanu şi „Amintirile din copilărie” ale lui Ion Creangă ( pe 6 fişe apar 

ca fiind  împrumutate). 

Din categoria textelor literare narative de mai mare întindere,  „Cartea junglei”, scrisă de 

Rudyard Kipling  a fost cea mai solicitată spre a fi împrumutată.  ( 5 elevi). 

Ca şi concluzie pot spune că lectura ocupă un loc important în viaţa acestor elevi. Fiecare 

merge la bibliotecă pentru a împrumuta o carte, iar preferinţele sunt împărţite.  

 

Aplicabilitate  

 

Această cercetare poate fi utilă învăţătorilor pentru care e foarte important să-şi cunoască 

elevii, să le afle preferinţele pentru diferite domenii, în acest fel le va înţelege necesităţile, şi îi 

vor îndruma .  

E important ca de mici copiii să fie ajutaţi să îndrăgească lectura, să deprindă obişnuinţa 

de a citi, prin crearea unor situaţii care să-i stimuleze: mersul la bibliotecă împreună cu 

învăţătoarea, discuţii pe baza cărţilor citite etc.. Impresiile despre acestea împărtăşite celorlalţi 

vor stârni interesul pentru citirea lor. 
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