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Credem cu tărie în lectura de plăcere și o recomandăm pe întreg parcursul 
anului, inclusiv în vacanța de vară atunci când cei mici sunt mai tentați să uite 
cărțile pe raft! Dar de ce este atât de importantă lectura pentru copii și care sunt 
beneficiile ei? Unul dintre cei mai apreciați psihologi și psihoterapeuți relaționali 
din România, Gáspár György, povestește în volumul „Copilul invizibil” apărut la 
Curtea Veche Publishing: 

         “Despre mintea omului se spune că este cel mai mare aparat de spus povești 
din lume; uneori chiar este asociată cu un post de radio care emite 24 de ore din 24. 
Dar majoritatea poveștilor sunt reinterpretări pe care noi le facem în baza unor 
modele mentale dezvoltate în copilărie, motiv pentru care o minte bine antrenată și 
flexibilă are nevoie în mod constant de informație proaspată pentru a evolua 
conform vârstei și a nu rămâne blocată în același vechi tipar.  
Este bine de știut pentru orice părinte sau adult care interacționează cu copiii că 
lectura poate influența în bine comportamentul școlar al copilului mai mult decât o 
fac alți factori semnificativi, cum ar fi mediu social sau economic. Iar atunci când 
cei mici ajung să citească din plăcere, în mod regulat, aceștia nu doar că vor obține 
performanțe mai bune la teste, dar vor deține și un vocabular mai bine dezvoltat, 
dar și un nivel mai crescut de cunoștințe generale – lucru care-I vor ajuta să 
dezvolte o mai bună imagine de sine și să dețină o mai clară înțelegere asupra 
lumii.  
        Cei mai mulți dintre noi știu sau intuiesc că lectura este importantă, dar relativ 
puțini oameni cunosc schimbările care se produc (lăuntric și manifest) atunci când 
citim din placere. Aceste beneficii sunt resimțite de ființa umana atât în copilărie, 
cât și la maturitate și pot fi grupate astfel: se dezvoltă creierul și minte; se dezvoltă 
o imagine de sine pozitivă; se facilitează dezvoltarea inteligenței emoționale și 
relaționale. Acei copii care citesc, adesea, au și bune abilități de ascultare și 
interpretare. 



       Apropo de imaginație, putem spune că o altă funcție semnificativă a cititului 
este reprezentată de faptul că, în esență, creierul uman nu face diferența între 
realitate și fantezie. Ceea ce înseamnă că atunci când copilul citește, acesta are 
posibilitatea de a se identifica cu personajele și de a trăi mai mult sau mai puțin 
experiența narațiunii. Așadar, cititul este o activitate care, dincolo de faptul că ne 
favorizează dezvoltarea biologică și psihologică, ne oferă și posibilitatea de a 
călători gratuit oriunde în spațiu și timp.” 

Așadar, să analizăm toate aceste beneficii și, într-un articol viitor, să aflăm 
cât de importantă este lectura în familie și relația părinte-copil pentru citit! 
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