DRAGOSTEA COPIILOR PENTRU LECTURĂ

Capacitatea de a citista la bazasucceselorscolaresi, in cele din urma, succesului in viata.
Trebuietinutcontinsa ca, spredeosebire de abilitatea de a vorbi, cititul nu este o activitate
"naturala".Vesteaceabunaeste ca, la fel ca sicantatul la piansaufotbalul, cititul nu este o abilitatesingulara, ci
cumulul a maimulteabilitatimaimici, usor de invatat. Componentele care formeazacapacitatea de a citisunt
legate intreelesiuneori se suprapun, insasuntusor de recunoscut:
-

Intelegerea: a fi capabilsainterpretezeceeacecitestesiavandcapacitatea de a intelege,
legandcuvinteletiparite de experienteletraite.
Vocabular : copilultrebuiesastieintelesulcuvintelor. Cat de bine intelege un copilcuvintele determina
cat de bine vaintelegeceeaceciteste.
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prin lectura. Este trist!
Suntdin ce in cemaiputinicopii care au in casa o biblioteca cu carti, care lecturate au menirea de a
dezvoltagandirea,de a aduceinformatiinoisi utile pentrucopil. Sau, chiardacaunii au cartipentrucopii in
biblioteca, nu suntcitite decopii – astapentru ca eimai au o alternativa, multmaiinteresantasimaiusoara –
jocurilepetabletasautelefon. De ce oare?
Pentru ca suntmaiusor de “digerat”! In timpulunuijocpetelefonsautabletaminteacopiluluiesteocupatadoar
cu
a
inmagazinaimaginilevazutesi
a
auzianumitesunete.
In
schimb,
in
timpuluneilecturicopilultrebuiesaisiimagineze cum personajelefacceeacescrie in povestearespectiva
Dacavrei cu adevarat
trebuiesaileducisafacaasta!

ca

un

copilsaiubeascalectura,

sainceapasaciteascacartipentrucopii,

Copilulpoateinvatasaiubeascalecturadacaesteincurajat de dascalisiparintiilui!
Încondițiileeducațieipermanente, școlii îi revine misiunea de a-i înarma pe elevii cu deprinderi temeinice
de autoinstruire și autoperfecționare prin intermediul tuturor mijloacelor și, nu în ultimul rând, prin
mijlocirea cărții. La vârsta școlară, lectura are un rol hotărâtor în îmbogățirea și dezvoltarea cunoștințelor
elevilor, în formarea gustului pentru citit, în cultivarea și îmbogățirea limbajului prin formarea și dezvoltarea
unui vocabular adecvat.
Trezireainteresuluiși a gustului pentru lectură implică pentru școală o responsabilitate incontestabilă.
Lectura literară pune la dispoziția copilului cunoștințe despre mediul înconjurător, despreviațaoamenilorși a
animalelor, despretrecutulistoric al poporului, despremuncășiprofesiuni, educație cultural-artisticăși moralreligioasă.
De aceea, încă din clasele primare este necesar să cunoaștem ce și cât citesc copiii, respectând
particularitățile lor de vârstă. Micii cititori trebuie inițiați și deprinși cât mai de timpuriu cu utilizarea
concomitentă a cărții și a mijloacelor moderne audiovizuale ca premisă esențială a unei învățături eficiente.
Din partea factorilor educativi este nevoie de răbdare, perseverență, voință, precum și de modelul propriu.
Dintre creațiile literare în proză, basmele și poveștile au rămas de-a lungul veacurilor operele cele mai
îndrăgite de copii, începând din primii ani ai copilăriei și până aproape de adolescență. Valoarea instructiveducativă a basmelor este deosebită. Ele aduc o prețioasă contribuție la dezvoltarea proceselor de
cunoaștere, a proceselor afective, la formarea trăsăturilor de voință și caracter, la formarea personalității
copiilor.
Alegerea cărților potrivite este doar un prim pas. Al doilea pas și tot atât de important este deprinderea
lecturii, obținerea eficienței ei maxime în urma citirii unei cărți.
Criza lecturii în rândul elevilor, scăderea apetitului pentru carte în favoarea TIC și dificultățile în abordarea
liricului m-au determinat să caut noi modalități prin care să readuc elevul în bibliotecă și în contact direct cu
textul, paradoxal prin materiale/aplicații din zona media.

Tocmaiînajutorultextului și al elevului intimidat de liric, care dintr-o comoditate a efortului de receptare sau
dintr-o dificultate de procesare a textului nu depășește bariera actului de lectură, consider că un auxiliar
media (casete audio-video, prezentări PowerPoint) ajută la deblocarea canalului receptor al elevului. De
aceea, consider importantă intrarea în text, care se poate face nu numai printr-o simplă lectură – realizată sau
nu cu har de cătrecadru didactic –, ci șiprintr-o înregistrare audio sau o mărturie video a poetuluiînsuși. Cred
căasociereadintrecuvânt/text-muzică-imagine permite (re)lecturamotivată a textului, altfel decât prin simpla
citire a lui, și înlesnește ajungerea la miez, adică la semnificațiile operei, contribuind la formarea
sensibilității estetice a elevului și trezind interesul pentru lectură.
Lectura necesitănunumaiîndrumare, ci și control. Controlullecturiielevilortrebuiesă fie o
activitatepermanentă acadrelordidactice, spre a prevenicomoditatea,superficialitatea, neglijareacărților.
Pentru evaluarea lecturii, în funcție de scopul urmărit, se vor putea parcurge următoarele modalități:
- Verificareacaietelor de lectură suplimentară sau a fișelor de lectură: se face periodic, iar corectarea
acestora oferă indicii despre ce citește elevul, ce reține din ceea ce citește, cum înregistrează
informațiile, cum selectează date și personaje semnificative.
- Corectareaacestorcaiete/fișeeste urmată de analiza concluziilor în fața întregii clase, cu prezentarea
aspectelor pozitive și negative.
- Convorbirile cu clasa și individuale despre lecturile elevilor: sunt foarte utile, deoarece oferă
informații cât mai multe și cât mai precise asupra materialului citit, elevii beneficiind și de întrebările
ajutătoare ale cadrului didactic.
- Observarea performanțelor: se vor evidenția elevii care, în urma lecturii particulare, își completează
informațiile, se exprimă îngrijit, nuanțat, apreciind acest lucru ca un gest de silință și inteligență.
Afișarea unui tabel cu evidența lecturii elevilor în clasă: va stimula concurențial cititul cărților.
- Controlulfișelor de cititor de la bibliotecă: ajută cadrul didactic să vadă cât de preocupați sunt elevii
pentru lectura suplimentară, ce și cât citesc, ce preferințe au.
Importanțalecturiiesteevidentășimereuactuală.Citituleste un instrument care dezvoltă posibilitatea de
comunicare între oameni, făcându-se ecoul capacităților de gândire și limbaj. Lecturaeleviloreste un act
intelectual important, care trebuieindrumatsiincurajatde familieșișcoală.
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