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Lectura particulară a elevilor se desfăşoară în afara şcolii, acasă, în bibliotecă, de aceea 
pe lângă pregătirea asigurată prin lecţiile de citire în care elevii sunt iniţiaţi cu tehnicile generale 
ale muncii cu cartea, la orele speciale de lectură, învăţătorii sunt datori să asigure şi o anume 
pregătire specială, care să îi orienteze pe elevi în vederea folosirii cărţii de lectură. Formarea 
deprinderilor de muncă independentă cu cartea este un proces complex şi de durată, bazele 
acestor deprinderi trebuie formate din timp, prin însuşirea treptată de către elevi a folosirii în 
mod independent a manualului. 

 Factorii care fac din carte un obiect cultural sunt: a) învăţătorul,b) biblioteca, c)familia. 
Învăţătorul trebuie să îşi cunoască foarte bine elevii, iar activitatea de îndrumare a 

lecturii să devină o preocupare permanentă a întregului colectiv didactic, mergându-se până la 
analiza acestei sarcini în consiliul de administraţie al şcolii, mergându-se până la fixarea unor 
sarcini concrete pentru toţi dascălii, bibliotecari, familie. 
În realizarea acestui deziderat, rolul şcolii este hotărâtor, formarea culturii generale este un 
proces continuu, care începe din copilări şi continuă până la bătrâneţe. Profesorii şi învăţătorii 
sunt obligaţi să cunoască fondul de cărţi al bibliotecii sau să-i dirijeze pe elevi la alte biblioteci la 
care au acces. Trebuie să cunoască foarte bine prevederile programei, să afişeze lucrările 
necesare lecturii şi să alcătuiască el singur liste de lucrări în condiţiile în care programa şcolară 
nu prezintă liste pentru lectura suplimentară. Atragerea elevilor spre lectură este un proces 
permanent care se face cu multă grijă prin aplicarea unor chestionare care să ofere informaţii 
privind preferinţele copiilor, privind biblioteca personală: cine cumpără cărţi în familie, cine 
citeşte mai mult şi ce?. Pătrunderea în universul cărţii  se face încet şi cu grijă pentru a nu-i bloca  
pe elevi, profesorul îi va învăţa pe elevii săi cum să citească, ce să citească, ce să reţină, ritmul 
cititului, ce să sublinieze, întocmirea şi utilizarea fişelor de lectură sau a jurnaluli de lectură, 
consemnarea elementelor de vocabular.  

Îndrumarea lecturii este o necesitate care izvorăşte din importanţa acestui act, din caracterul 
permanent al lecturii, pe tot parcursul vieţii, derivă din necesitatea de a găsi pe toate treptele 
dezvoltării individului căile cele mai potrivite cu scopul de a-l apropia de carte. Experienţa 
didactică în această privinţă a selectat unele asemenea forme de îndrumare a elevilor pentru 
efectuarea lecturii particulare, care pot fi folosite în mod orientativ. Câteva din aceste forme sun 
următoarele: 

1.Povestirea se foloseşte îndeosebi pentru elevii claselor mici( II-II), învăţătorul alege 
pentru povestire basme sau poveşti în care personajele sunt înfățişate viu, iar succesiunea 
acţiunilor este clară. Captivaţi şi stimulaţi de astfel de povestiri, copiii vor reciti cu placere în 
mod independent basmele sau povestirile a căror lectură s-a făcut în clasă sau care le sunt 
recomandate pentru acasă, stimulaţi de povestirile model, elevii încep ei înşişi să povestească 
în clasă cele citite. Organizarea povestirii elevilor se face de obicei în cadrul orei 
săptămânale de lectură, în care fiecare copil povesteşte fragmente din cărţile citite, ceilalţi 
elevi ascultă cu plăcere.  

Valoarea acestui procedeu constă în aceea că după povestire se angajează  discuţii între 
elevi în legătură cu cele citite şi povestite. Efectul educativ al discuţiei constă în schimbul viu 
de păreri, în dezvăluirea mai largă şi mai adâncă a conţinutului cărţii, în mărirea emotivităţii 
perceperii ei, în intensificarea influenţei ei asupra micilor cititori.  



2.Citirea expresivă a învăţătorului se foloseşte atât în clasele mici cât şi în cele mai 
mari, se citesc fie povestiri scurte în întregime, fie fragmente cu înţeles relativ deplin.În 
funcţie de clasă acest procedeu variază şi durata citirii, pentru clasele mai mici citirea 
expresivă poate dura 20-25 de minute, iar pentru cele mai mari chiar o oră întreagă. Calitatea 
expresivităţii citirii constituie o condiţie esenţială în folosirea acestui procedeu, alegerea cu 
grijă a tonului just, folosirea corectă a pauzelor trebuie să constituie o preocupare de seamă 
ale citirii cadrelor didactice. Trebuie acordată o atenţie deosebită alegerii cărţilor care se 
citesc cu vove tare deoarece pentru şcolari, citirea expresivă a învăţătorului constituie un 
puternic imbold în perfecţionarea citirii lor. Citirea expresivă a unor povestiri scurte 
formează o activitate de bază începând din perioada preabecedară, tocmai aici se pun bazele 
dragostei pentru lectură, acum apare la elevi dorinţa de a începe cât mai repede să citească. 

 
3.Recenzia constituie un important mijloc pentru dezvoltarea interesului copiilor faţă de 

lectură, este vorba de fapt, de a cere elevilor să-şi formuleze oral propriile păreri despre 
creaţiile citite, o formă de activitate mai dificilă pentru şcolarii mici. În practica şcolară 
această activitate poate începe din clasa a III a, asupra unor cărţi nu prea mari, citite în clasă, 
la început trebuie să indice numele autorului, să se scrie complet titlul cărţii, să se indice 
numărul de pagini, despre ce se povesteşte în cartea respectivă, ce episod sau fragment a 
atras atenţia mai mult..  

În clasa a IV a, elevii pot să alcătuiască recenzii după un plan, acesta poate fi diferit dar 
important este ca prin această activitate să se cultive interesul pentru citit şi capacitatea de a 
comenta, într-o manieră originală . De asemenea, modul acesta de a proceda este valoros şi 
pentru că în acest fel cărţile sunt recomandate nu numai de învăţător ci şi de elevi, astfel din 
notaţiile scrise ale elevilor se desprind o serie de învăţăminte pentru activitatea cadrelor 
didactice, în legătură cu cărţile preferate de elevi, părerile lor asupra diferitelor probleme din 
conținutul cărţilor, varietatea şi profunzimea interesului pentru lectură. Toate acestea exercită 
o influeenţă pozitivă în alcătuirea justă a planului de munca privind îndrumarea elevilor spre 
lectură. 

4. Lecţiile de popularizare a cărţilor constituie de asemenea un mijloc de îndrumare a 
lecturii particulare, în cadrul acestora se analizează o anume creaţie a unui scriitor cunoscut. 
Elevii îşi reamintesc fragmente din operele lui cunoscute fie din manualul fie din alte surse, 
se prezintă cartea care este expusă, pentru a fi văzută de elevi, în final se poartă o discuţie 
generalizatoare despre scriitorul şi operele respective iar elevii notează în caiete, pentru a le 
procura de la bibliotecă. Prin astfel de lecţii, un scriitor sau altul devine mai cunoscut elevilor 
din întreaga clasă, nu numai celor care îl consideră ca autor preferat pentru lectura lor în 
particular. Alături de aceste forme mai importante de îndrumare a lecturii se mai pot folosi şi 
altele cum ar fi recitarea unor poezii, cântece pe versurile unor autori. Folosirea diverselor 
forme de îndrumare a lecturii stimulează interesul elevilor pentru lectură şi dorinţa de a citi, 
lectura independentă a elevilor trebuie însă să organizată şi stimulată prin diverse măsuri, 
spre a li se îndrepta atenţi asupra celor mai bune cărţi. 

5.Organizarea unor expoziţii de cărţi se pot organiza pe baza unei tematici sau se 
expun cărţile nou apărute. Pentru astfel de expoziţii se împrumută pe termen scurt cărţi de la 
biblioteca şcolară, cărţile expuse sunt însoţite de scurte prezentări sau se extrag scurte 
fragmente mai interesante, vitrina se ornează cu poze ale autorului şi ilustraţii atrăgătoare. 

6.Şezătorile literare măresc de asemenea, prin conţinutul lor, interesul elevilor pentru 
lectură şi contribuie la educarea gustului cititorilor. Ele se organizează pe şcoală sau pe clasă, 
în program se pot înscrie lecturi ale unor fragmente din operele diverşilor scriitori citite 
acasă, se pot realiza şi scenarii pe baza acestora. 

7.Jocurile literare se folosesc mai ales pentru memorarea numelui autorului şi a  
titlurilor cărţilor. Există diverse variante: se citeşte un fragment din operă şi se cere sa se 



spună din ce operă face parte şi de cine este scrisă, se arată ilustraţiile cerându-le elevilor să 
răspundă în ce carte au mai văzut. Câştigătorul este cel care a numit cel mai mare număr de 
opere şi autori. 

 
Literatura suplimentară este o activitate care trebuie să se facă din plăcere, nu din 

obligaţie, dar plăcerea pentru lectură se formează greu şi într-un timp îndelungat, deoarece 
aceasta trebuie să aibă la bază curiozitatea, apoi interesul şi în final motivaţia. În practica şcolară 
activităţile de îndrumare şi control al lecturii suplimentare se desfăşoară într-un mod mai relaxat  
atât pentru elev cât şi pentru cadrul didactic de aceea metodele si mijloacele folosite par să fie 
uşor deosebite de cele aplicate la lecţiile obişnuite de limba română.  Lecţia de lectură se 
deosebeşte ca structură internă, de lecţia obişnuită de literatură în primul rând prin locul de 
organizare(clasă, muzeu, excursie) şi prin prezentarea unor produse(compuneri, recenzii, 
portofolii) 
 

Secvenţele unei lecţii de lectură suplimentară sunt: 
Verificarea temei precedente: lectura unor fragmente, povestirea, exerciţii de vocabular, exerciţii 
stilistice, dramatizarea, caracterizarea unui personaj. Învăţătorul verifică tema, face aprecieri 
asupra acesteia, se organizează discuţii în legătură cu conţinutul textului. 
Anunţarea lecţiei noi: titlul operei, autorul, date bibliografice. 
Desfăşurarea activităţii: citirea expresivă a unor fragmente, lectura pe roluri, caracterizarea unui 
personaj, se organizează discuţii în legătură cu conţinutul textelor abordate. Prin aceste discuţii 
se urmăreşte ca elevii să trăiască sentimentele şi emoţiile generate de textele literare, şi în acelaşi 
timp elevii îndeplinesc diverse roluri în situaţiile de comunicare(emiţător, receptor), prin care se 
urmărește formarea deprinderilor  de exprimare dar şi un rol de autor de mesaj prin care acesta 
face dovada competenţelor sale de a dezvolta o idee. Un alt specific al acestor lecţii ţine de faptul 
că textele suport abordate prin lecţiile de îndrumare şi de verificare a lecturii suplimentare nu se 
află în manualele şcolare iar învăţătorul trebuie sa se asigure că aceste cărţi se găsesc la 
bibliotecă. 

Lectura suplimentară trebuie să fie îndrumată cu mare atenţie, dar şi controlată, motiv pentru 
care fiecare elev va avea un caiet în care va consemna: listele cu textele ce vor fi abordate în 
orele de lectură suplimentară, textele citite, rezumate, fişe de lectură, fişă de citate,etc. 

 
Noţiunea de „lectură” te duce cu gândul la o activitate ce are loc de obicei în afara clasei 

şi a şcolii, eventual la o bibliotecă. 
Biblioteca este una dintre cele mai vechi lucrări ale omului care a apărut încă din 

Antichitate, odată cu scrisul, semn că omul a înţelege încă din copilăria sa, din negura veacurilor 
care este importanţa cărţii. Cuvântul bibliotecă, derivat din lat. biblio- carte, are în limba română 
aproape 30 de derivaţi, între care găsim şi biblist, bibliofil, biblioman dar şi bibliofag sau 
bibliografie, o familie lexicală impresionantă cu sintagme care arată că omul nu poate trăi în 
afara cărţii, biblioteca şcolii, biblioteca publică, biblioteca naţională, biblioteca personală. Astăzi 
biblioteca este mai mult decât o colecţie de publicaţii, este un releu care transmite un mesaj sau o 
informaţie oricărui spirit curios şi sensibil, pentru copil cartea este un adevărat tezaur, un loc în 
care este atras fără drept de împotrivire, dacă are noroc de dascăli buni şi de o familie care să îl 
iniţieze în cultul cărţii. Biblioteca şcolii reprezintă primul pas după sala de clasă, pe care trebuie 
sa îl facă copilul în domeniu lecturii, dar datorită atracţiei altor mijloace de informare mai 
uşoare, tinerii din lumea întreagă au început să se îndepărteze de carte, de bibliotecă. Astfel în 
şcoala românească s-au înfiinţat centre de informare documentară (CDI), care sunt un model 
modern de bibliotecă în care copilul poate accede la cultură şi prin alte căi decât clasica lectură 
dar unde învaţă şi forme moderne de prelucrare a informaţiei( vizionare filme, calculator, 
internet). În aceste condiţii, alături de bibliotecar a apărut profesorul documentarist, cel care 



conduce elevul în bibliotecă, care îl ajută în actul de lectură împreună  cu profesorul de clasă, 
bibliotecarul trebuie să fie în permanentă legătură cu învăţătorul, să aibă la bibliotecă listele de 
lucrări cerute la lectura suplimentară la toate disciplinele de învățământ, să cunoască programele 
şcolare. Cu toate că programa şcolară prevede în fiecare an de studiu din clasele I-IV, o unitate 
de învăţare care se numeşte „Cartea”, biblioteca şcolii, profesorul documentarist şi învăţătorul 
clasei îl vor iniţia şi îl vor conduce pe elev în actul lecturii: orientarea în bibliotecă, ce trebuie să 
ştie despre o carte când o solicită de la bibliotecă, în ce fel trebuie să păstreze cartea, cum se 
întocmeşte o fişă de lectură. De asemene bibliotecarul trebuie să fie parte activă la organizarea 
unei activităţi extraşcolare iar multe din acestea se desfăşoară în spaţiul bibliotecii, deoarece 
devin mai atractive pentru elevi. La biblioteca se sparge monotonia din clasă deoarece elevii sunt 
mai relaxaţi, fiind eliberaţi de stresul calificativelor. Asemenea activităţi devin adevărate 
sărbători ale cărţii(concursuri, seri de lectură, recitaluri de poezie, etc), la care pot participa şi 
părinţii sau alţi invitaţi. Bibliotecarul sau profesorul documentarist sunt persoane resursă în 
domeniul lecturii, ei trebuie să cunoască particularităţile de vârstă ale elevilor deoarece îi ajută la 
pregătirea activităţilor, recomandă anumite lucrări necesare, deprinde elevii să consulte fişierele 
clasice şi cele informatice, dezvoltă gustul pentru lectură al elevilor, îndrumă lectura elevilor în 
aşa fel încât să facă din plăcere nu din obligaţie, îi ajută să realizeze recenzii ale cărţilor citite să 
ţină un jurnal de lectură –caiet de lectură suplimentară. 
 Cu toată organizarea modernă şi în amănunt a bibliotecii, marile biblioteci ale lumii nu 
contenesc nici astăzi să adune informaţii şi să dea la iveală publicaţii pe care le credeam pierdute 
pentru vecie sau despre care nici nu se știa că au existat. Biblioteca din Alexandria a fost 
supranumită prin dimensiuni şi prin importanţă (700.000 de papirusuri) 
una din cele ”7 Minuni ale lumii”, iar despre biblioteca  „Lomonosov” din Moscova se spune că 
se poate înconjura Pământul pe Ecuator cu cărţile din bibliotecă puse una lână alta. 

Familia reprezintă al treilea factor foarte important care contribuie la îndrumarea 
copilului către lectură, către carte. În toate activităţile instructiv-educative, învăţătorul trebuie să 
considere familia copilului ca pe cel mai de nădejde aliat. 
Practic şcoala nu reuşeşte să controleze în amănunt lectura suplimentară avută ca temă pentru 
acasă, ca muncă independentă. Acest lucru se întâmplă deoarece copilul petrece  majoritatea 
timpului acasă, în familie, iar acesta nu este tocmai un colaborator  sincer al şcolii, mai bine spus 
nu îşi cunoaşte interesul, acest lucru se datorează şi mentalităţii unor părinţi care consideră că 
citirea unor cărţi de la bibliotecă înseamnă timp pierdut. Acest obiectiv trebuie urmărit încă de la 
venirea copilului la şcoală, de la clasa I, încă de la primele şedinţe cu părinţii când se va discuta 
problema programului zilnic al elevului, se va arăta părinţilor necesitatea de a îndruma copilul 
spre carte. Astfel până la perioada post abecedară se recomandă ca seara sau în timpul liber, 
părinţii să le citească copiilor poveşti, basme îndrăgite de aceştia, sau să le recite poezii cu 
scopul de ai atrage către carte. Este bine ca la şedinţele cu părinţii, învăţătorul să le dea părinţilor 
lista cu cărțile care vor fi recomandate pentru lectura suplimentară, iar aceștia să le cumpere sau 
să le împrumute. Biblioteca familiei trebuie să se completeze cu aceste lucrări aşa încât copilul 
să perceapă dotarea acesteia ca pe daruri pe care le primeşte de la părinţi cu diverse ocazii, iar în 
felul acesta se vor pune bazele unei biblioteci a copilului, astfel îi vom stimula sentimentul de 
propietate, de a avea cartea lui. 
 Familia trebuie să ia măsuri care se impun pentru ca elevul să nu citească orice şi la 
întâmplare, trebuie să îşi îndrume copilul spre lecturi interesante şi atractive, să fie atenţi la 
cărţile pe care copiii lor le împrumută de la prieteni. Mediul familiei trebuie să le creeze copiilor 
un climat sănătos pentru dezvoltarea personalităţii, în exercitarea acestui control familia trebuie 
să procedeze cu mult tact şi cu răbdare. Nu trebuie să se interzică în mod categoric lectura unor 
cărţi pentru a evita o reacţie inversă celei dorite:lectura pe ascuns, lectura de cărţi pe care nu le 
înţeleg sau care au un efect educativ dăunător. 



Şcoala trebuie să organizeze cât mai multe activităţi extraşcolare de cultivare a lecturii 
suplimentare, activităţi extraşcolare de cultivare a lecturii suplimentare, activităţi la care poate fi 
antrenată şi familia, comunitatea locală, instituţiile şi organizaţiile de educaţie şi cultură. Dacă 
elevul face parte dintr-o familie mai elevată, atunci se poate recomanda părinţilor să poarte 
discuţii întâmplătoare cu copilul, despre cărţile citite, ce l-ar interesa, discuţii despre opere şi 
diverşi autori. În excursiile care se fac cu întreaga familie, părinţii trebuie să îşi propună şi 
vizitarea unor case memoriale, muzee, biblioteci şi alte obiective culturale, prin care vor cultiva 
în mod implicit dorinţa de a şti mai multe despre un lucru, despre un sciitor, despre o carte. 

A înţelege literatura înseamnă a avea capacitatea de a raporta impresiile, trăirile autorului 
la propria ta experiență de viață, înseamnă a stabili legături nu doar cu cele ştiute dinainte, cu 
noţiunile cunoscute, ci şi cu emoţiile, simţămintele pe care le generează lectura cărţii. 
Îndrumarea lecturii suplimentare este o necesitate care izvorăşte din importanţa acestui act, din 
caracterul permanent al lecturii, pe tot cuprinsul vieţii derivă necesitatea de a găsi pe toate 
treptele individului căile cele mai potrivite cu scopul de a-l apropia pe şcolar de carte. 
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