
Pledoarie pentru lectură 

 

Pentru prima dată în acest an, România sărbătorește pe 15 februarie „Ziua Națională a 

lecturii”, inițiativă a Ministerului Educației, cu scopul de a promova cartea și lectura ca 

preocupări curente ale tuturor,fie copii sau adulți. 

Școala are un rol hotărâtor în dezvoltarea interesului elevilor pentru lectură, ca urmare, în 

toate unitățile de învățământ, marți, 15 februarie 2022, programul școlar se va modifica astfel 

încât  de la ora 11.00 și de la ora 14.00 se vor organiza la clase activități de lectură la care să 

participe toți elevii, indiferent de disciplina prevăzută în orar. Personalul didactic va recomanda 

în prealabil, preșcolarilor și elevilor să aducă o carte preferată sau să  împrumute de la biblioteca 

unității un volum  și să citească timp de 15 minute fie individual, fie în perechi, fie în grupuri 

mici de lucru. 

Prin profesia pe care ne-am ales-o, noi, cadrele didactice, suntem datoare să le îndrumăm 

elevilor pașii spre un  viitor frumos, spre o educație aleasă, implicit, spre universul lecturii. 

Lectura ne înnobilează, ne îmbogățește, ne responsabilizează și ne face părtași la educația 

copiilor. Misiunea profesorului este de a conduce/ de a dirija/ de a influența destine, de a 

contribui la formarea unei viziuni de ansamblu asupra vieții, precum și a unor perspective care să 

permită integrarea și valorizarea individului în cadrul societății. Lectura are un rol deosebit de 

important în formarea personalităţii elevilor, a unor deprinderi şi abilităţi necesare în toate 

palierele societății.Prin astfel de acțiuni pro lectură elevii vor fi dirijați pe drumul cunoașterii, al 

creației și al dăruirii. 

Pentru a transforma elevii în cititori mai buni este nevoie de o viziune integratoare, de o 

regie, de o „punere în scenă”,regizorul așteptat fiind profesorul. Un prim pas al acestei puneri în 

scenă este clarificarea țintelor lecturii în școală, a competențelor și atitudinilor pe care profesorul 

își propune, conform programei, să le formeze prin studiul literaturii. Scopul studiului literaturii 

în școală este formarea unor competențe complexe, în care lectura are rolul ei, indiferent de 

forma pe care o îmbracă. Școala are menirea de a forma un lector competent, dar și un cititor 

care să-și formeze gustul propriu pentru lectură,astfel încât să fie un cititor activ pe tot parcursul 

vieții. Faptul că programele actuale sunt puse sub semnul comunicării are drept consecință 

conceperea lecturii atât ca act de cunoaștere, cât și ca act de comunicare. 

Valoarea actului lecturii, de Ziua Națională a lecturii  se va remarca în unitățile de 

învățământ preuniversitar prin organizarea de activități de încurajare a acesteia în întreaga 

comunitate, cu respectarea normelor de securitate COVID-19. 

Amintim următoarele activități recomandate de secretarul de stat Sorin Ion în adresa sa 

către inspectoratele școlare: 



a) “invitarea bibliotecilor locale, județene de a derula activități de prezentare a 

serviciilor de bibliotecă, de înregistrare la bibliotecă, de colectare de carte și donație, 

inclusiv amenajarea de standuri proprii în incinta unităților de învățământ; 

b) invitarea asociațiilor, a fundațiilor nonprofit și asociațiilor de creatori, cu experiență 

în derularea de activități educaționale,de a susține cluburi de lectură, ateliere de 

scriere creativă, ateliere de ilustrare de carte, discuții libere, dezbateri despre literatură 

și cărți sau alte programe similare; 

c) oferirea cu titlu gratuit, librăriilor și editurilor, la cerere și în măsura disponibilității, 

de spații pentru prezentare și vânzare de carte cu caracter educativ și/sau recreativ, 

adecvat vârstei elevilor.” 

Mai mult, în perioada următoare, pe  23 aprilie se va derula o altă sărbătoare a cuvântului 

scris, Ziua mondială a cărții și a drepturilor de autor, organizată de UNESCO în scopul 

promovării lecturii, publicării și a drepturilor de autor, atragerii tinerilor spre instituțiile de 

cultură, spre bibliotecă, spre carte și lectură, prilej cu care se pot organiza în școli, în biblioteci 

diverse activități și proiecte educative de promovare a lecturii. Deviza acestei sărbători mondiale 

este “Lectură pentru toți”. 

Inspectoratul Școlar Județean Suceava transmite întreaga susținere elevilor și cadrelor 

didactice pentru sărbătorirea” Zilei Naționale a lecturii”. 
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