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„Să ştii să citeşti înseamnă să reacţionezi în mod intelectual la conţinutul lecturii". 

(Robert Dottrens, 1970) 

 Cartea este comoară fără preţ, în care unii îşi adună cele mai frumoase gânduri, ca 
alţii să le poată folosi în voie. “Cartea reflectă ca o oglindă lungul şir de secole al vieţii omenirii, 
istoria luptei sale pentru existenţă, pentru un viitor mai luminos, suferinţele, 
bucuriile,înfrângerile şi biruinţele sale toate. Cartea ne este prieten credincios de nădejde.” 

Cartea este învăţătorul care te conduce la bine, te face să te bucuri, să râzi şi să plângi. Ea 
îţi oferă posibilitatea să te opreşti mai multă vreme asupra unui pasaj, să te întorci la altul pe 
lângă care ai trecut în grabă, dar la care simţi nevoia să revii, să meditezi îndelung în timpul 
lecturii şi după ce ai terminat-o, să reiei cartea oricând doreşti. 

O carte te trimite la alte cărţi şi toate împreună formează baza trainică a culturii noastre. 
Toate celelalte mijloace de răspândire a cunoştinţelor rămân subordonate cărţii şi subordonate 
vor rămâne oricât de mult se vor înmulţi şi perfecţiona procedeele lor tehnice. 

Lectura cărţilor constituie o activitate fundamentală pentru întreţinerea condiţiei 
intelectuale, îmbogăţirea cunoştinţelor şi a limbajului, pentru cunoaşterea indirectă a diferitelor 
universuri şi realităţi. Cartea după care se realizează lectura, reprezintă ,,cel mai complet depozit 
al inteligenţei omeneşti, înmagazinând în filele ei cunoştinţe, sensibilitate, fapte pe care le 
păstrează intacte un timp nedefinit.” (,,Lecturi literare pentru ciclul primar”, Eugenia Şimcan, 
Gheorghe Alexandru, Editura Gh. Alexandru, Craiova, 1993). 
 În ciuda concurenţei audio-vizualului, lectura rămâne ,,o formă a fericirii” (J. L. Borges); 
între o lectură şi o vizionare există diferenţa de performanţă intelectuală. În acest moment, 
procesul de învăţământ se bazează în toate ciclurile şcolare pe carte (manual). Pentru că există o 
formă de concurenţă a achiziţionării informaţiilor prin audio-vizual, formarea gustului pentru 
lectură devine un obiectiv esenţial pentru dascăli. 

Cu toată concurenţa televizorului şi a calculatorului care are acces la diversitatea 
internetului, cartea ar trebui să rămână una din constantele vieţii noastre, lectura rămânând una 
dintre cele mai educative şi mai răspândite activităţi instructiv-educative. 
    Cu cât trezim mai repede în sufletul copilului dorinţa de a citi şi altceva decât manualul, cu 
atât mai importante sunt efectele lecturii asupra limbajului, comunicării, comportamentului, 
socializării şi acumulării unei culturi generale complexă şi durabilă. 
    Cartea ar trebui să devină prietenul nedespărţit al copilului, căci ea îi va furniza cele mai 
neaşteptate experienţe de viată, îl va ajuta să parcurgă căile cunoaşterii şi îl va pune în posesia 
instrumentelor cu care va descoperi realitatea înconjurătoare. 
    Mulţi dintre eroii cărţilor citite devin modele pentru copilulul curios, care sesizează binele şi 
răul şi alege personajele pozitive cu care ar dori să se asemene. Personajele negative conturează 
în mintea copiilor modele negative pe care aceştia le critică şi le resping. 
    Cum spunea Rabelais ,,copilul este un foc care trebuie aprins şi nu un pahar care trebuie 
umplut. ’’. 
    Noi trebuie să deţinem capacitatea de a prezenta elevilor noştri cartea ca pe un obiectiv care 
merită să fie cucerit, căci ne va deveni cel mai de nădejde prieten. 

Invăţăm elevul să se orienteze în noul obiect - textul literar - nu numai potrivit unor 
deziderate colaterale, cum ar fi îmbogăţirea vocabularului, formarea reprezentărilor corecte 
despre lume, ci şi potrivit particularităţilor lui intrinsece. 



Importanţa lecturii este evidentă şi mereu actuală. E un instrument care dezvoltă 
posibilitatea de comunicare între oameni, făcându-se ecoul capacităţilor de gândire şi limbaj. 

Lectura necesită nu numai îndrumare, ci şi control. Sondajul în lectura  trebuie să 
constituie o cerinţă obligatorie, manifestată în cadrul verificării cunoştinţelor elevilor şi în fiecare 
lecţie. Lecturile parcurse de elevi date ca teme ( de exemplu, lectura literară a operelor studiate 
în fragmente), prezintă importanţă şi din punctul de vedere al tehnicii cititului : exactitate, 
claritate, nuanţare – necesare pentru întregirea cunoştinţelor transmise la clasă. 

Studiul lecturii în ciclul primar este grupat în trei forme de realizare : 
1) texte de citire studiate prin manualele de citire ale fiecărei clase ; 
2) texte de lectură (intercalate între textele de citire) ; 
3) lecturi suplimentare extraşcolare prevăzute în lista programei şcolare, grupate pentru 

fiecare clasă de studiu a ciclului primar, pentru a fi citite şi cunoscute de elevi. 
      Construcţiile artistice, implicit cele literare, care fac parte din categoria mai largă a 

proceselor de comunicare, au un anumit specific, întruchipat în faptul că informaţional, imaginea 
artistică - versul poetic, de pildă - nu poate fi echivalentă cu relatarea plată, neartistica despre un 
fapt oarecare, subiectiv.    Cele două comunicări nu sunt, totuşi, identice. 

Tocmai această deosebire de comunicare prin limbajul obişnuit şi comunicare poetică, 
deosebirea pe care elevul o percepe nemijlocit punându-l în situaţia de a compara cele două 
forme de comunicare, trebuie detaşată şi făcută, de la început, obiect al atenţiei şi conştiinţei 
elevului. 

Chiar în ciclul primar deci, elevii pot fi deprinşi cu o anumită metodologie în analiza şi 
comentarea unui text literar. Investigarea unui text solicită răspuns la două întrebări : Ce 
exprimă, ce înfăţişează autorul în opera respectivă ; Cum, prin ce mijloace exprimă acest 
conţinut ? 

Pentru a se putea manifesta personalitatea fiecărui cititor al unei creaţii literare este 
necesar ca acesta să dispună de capacitatea de a se orienta într-un text citit, în funcţie de ceea ce 
are specific acest text, atat din punctul de vedere al conţinutului, cat şi al formei. 

Unele dintre cele mai simple notiuni de teorie literara ce pot fi intuite chiar din clasa aII a 
sunt modurile de expunere care sunt prezentate in ochii si mintea elevilor in fiecare din textele 
literare si tocmai de aceea sunt usor de intuit. 

A-i ajuta pe micii şcolari să pătrundă în lumea cărţilor astfel încat lectura să devină 
pentru ei un mijloc de autoinstruire, înseamnă a găsi pentru fiecare text, calea cea mai discretă, 
care să-i conducă atat spre înţelegerea mesajului textului studiat, cat şi spre însuşirea 
instrumentelor muncii cu cartea. 
            Orientarea elevilor spre cartea citită trebuie făcută în funcţie de vârsta, de particularităţile 
individuale ale fiecăruia şi de nivelul la care şi-au însuşit cititul.Unui elev de clasa I, ar trebui să 
i se recomande cărţi cu poezii pentru copii, cu literele asemănătoare cu cele din abecedar ca 
mărime, cu ilustraţii adecvate care să îl ajute să înţeleagă mai bine textul. 
           Unui elev cu tendinţe de nepăsare faţă de lumea vie, i se vor recomanda lecturi cu 
personaje din lumea necuvântătoarelor, pentru a înţelege că orice fiinţă are trăiri, dureri, suferinţe 
şi de aceea merită ocrotită.Unui elev care citeşte mai greu şi nu conştientizează ceea ce a citit, i 
se vor recomanda lecturi scurte, care să-l mobilizeze să citească din ce în ce mai bine. 

Intreaga activitate desfasurata pentru indrumarea lecturii particulare a elevilor urmareste 
cultivarea interesului,a gustului elevilor pentru a citi, pentru folosirea corecta a cartii in mod 
independent, din propria initiativa. 
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