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Întâlnirile mediate de adulți între un copil și o carte ridică întrebări despre 
cum să citești cărți ilustrate cu copiii. În mod tradițional, profesioniștii sunt 
obișnuiți să citească cu voce tare unui grup de copii. Și nu este nimic în 
neregulă cu acest lucru. Lectura pentru cei mici este întotdeauna bună.

Cu toate acestea, copiii sub 3 ani sunt mai câștigați dacă au parte de o 
lectură individualizată comparativ cu lectura în grup. Ne gândim mai 
ales la acei copii care petrec multe ore pe zi la grădiniță, cei care ar putea 
rămâne neobservați în grupuri mari, cei a căror limbă maternă este diferită 
de limba utilizată în grădiniță.

De ce să nu creăm o relație specială cu fiecare copil oferindu-i o lectură 
individualizată?

1.1. Ce înțelegem prin cititul cu voce tare împreună cu cei mici?

În această broșură, prin citirea cu voce tare ne referim la o acțiune de 
mediere, fără urmărirea unor obiective specifice de învățare, exclusiv 
pentru a împărtăși plăcerea întâlnirii cu o carte ilustrată și povestea din 
ea între un copil sau un grup de copii și un adult.

Lectura trebuie realizată într-o manieră atractivă, care să susțină plăcerea 
experienței literare la copii, folosind cărți atent selectate. Puteți citi cu orice 
grup de vârstă, începând cu nou-născuții, în orice moment al zilei, într-o 
varietate de locuri.

„În primul rând, cel care citește cu voce tare nu 
trebuie să se teamă că va greși. De fiecare data 
când citiți, veți face acest lucru din ce în ce mai 
bine și, dacă nu începeți de undeva, nu veți putea 
deveni un cititor bun.“

Ulvi

1. CITITUL ÎMPREUNĂ CU UN COPIL          
 DINTR-O GRUPĂ
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1.2. De ce este important cititul cu voce tare?

COPIL

ADULT CARTE

„[Cititul cu voce tare] stabilește o 
relație afectivă foarte intensă cu 
cititorul… “

Isabella

„[Cititul cu voce tare] le antrenează 
memoria și atenția. Se pot concentra 
timp de trei minute, apoi timp de cinci 
minute și apoi timp de jumătate de oră 
pentru a urmări o poveste.” 

Minerva

„[…] copilul devine interesat de lectură și 
cred că, dacă începem devreme, atunci 
devine o activitate obișnuită pentru 
copil. Plăcut ... și adulții fac lucruri pe 
care le consideră plăcute. (…) dezvoltă 
vocabularul copiilor.”

Eteri
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Când citim cărți ilustrate cu un copil mic, îl ajutăm să facă trecerea de 
la cuvintele cotidiene la limba literaturii. Cititul cu voce tare este o parte 
esențială a dezvoltării literației timpurii la copii, precum și a abilităților 
lor cognitive și emoționale. Oferă o experiență a limbajului narativ, care 
este destul de diferit de limbajul funcțional de zi cu zi sau cel injonctiv, 
precum „Nu face asta! Vino aici!”. Cititul cu voce tare îl ajută pe copil să 
înțeleagă lumea din jurul său și să facă legături; îi dezvoltă imaginația, 
vocabularul, îl familiarizează cu structura textelor narative și îl ajută să 
stăpânească nuanțe ale limbajului.

Cultura lecturii de plăcere ar trebui să fie îmbrățișată atât în mediul 
școlar, cât și acasă, pentru a preveni dificultățile de citire mai târziu în 
școală. Profesorii de educație timpurie și alți profesioniști care citesc cu 
copiii joacă un rol important în crearea acestei culturi.

Cu toții suntem conștienți de importanța citirii cu voce tare, nu-i așa? Dar, 
pe măsură ce citiți mai departe, rețineți că accentul nostru special aici 
cade pe a citi cu copiii pentru a le oferi plăcerea lecturii, fără a urmări 
obiective didactice specifice.

1.3 Cum citim individual cu copiii în grupe?

Chiar și atunci când citește împreună cu un grup de copii, educatorul se 
poate adresa fiecărui copil separat, pe rând, astfel încât întâlnirea intimă 
dintre carte, copil și adult să fie unică. Atunci când citești cu un copil într-
un grup, acționezi ca un mediator care stabilește și facilitează conexiunea 
dintre copil și cartea cu povestea ei. Tu și acel copil sunteți două persoane 
cu abilități de citire diferite, care citesc împreună și împărtășesc această 
experiență valoroasă.

Adultul care citește este partenerul copilului în explorare și nu un profesor 
care urmărește să-i dezvolte abilitățile de citire. Adultul trebuie să urmeze 
copilul fără a-i impune lectura.

Pentru copiii cu vârsta sub 3 ani, nu recomandăm un timp de lectură în care 
toată lumea stă liniștită și ascultă o poveste. În timpul lecturii, bebelușii și 
copiii mici ar trebui să fie liberi să se miște sau să se joace. Este posibil să 
nu pară că nu sunt atenți, dar de fapt ei chiar ascultă.
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Citirea individualizată înseamnă că lăsați copilul să aleagă cartea de 
citit. Lectura ar trebui să fie condusă de copil, de la început până la sfârșit. 
Adultul îl încurajează pe copil să se implice activ în această lectură 
comună cu adultul.

În timp ce citiți cu un copil într-un grup, alți copii își vor aștepta rândul, 
ceea ce este o lecție de răbdare și socializare pentru ei. Ascultând însă, ei 
beneficiază și de lectura dedicată altui copil.

„Le-aș recomanda colegilor mei educatori să le 
permită copiilor cât mai multă libertate, în primul 
rând, în alegerea cărților, modul în care vor să stea; 
în al doilea rând, să nu disciplineze copiii în timpul 
lecturii; acesta trebuie să fie un moment plăcut și 
ar trebui să producă plăcere, așa că nu ar trebui 
să disciplinăm atunci și, în al treilea rând, să facem 
acest lucru în mod regulat, în fiecare zi, dacă este 
posibil....” 

Cătălina

REȚINEȚI!! 
Vorbim despre a citi cu copiii, nu pentru copii.

COPIL

PARINTE

CARTE

PROFE-
SIONIST

Timp di
citire

Timp di
citire

Timp di
citire
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Iată câteva „așa da / așa nu”-uri pentru profesioniștii care citesc cu 
voce tare cu un copil într-un grup:

• Abțineți-vă de la orice instrucțiune, vorbire sau gest care obligă 
copilul să asculte, să tacă sau să stea liniștit!

• Observați cu atenție copiii timizi și liniștiți pentru a le cunoaște 
poveștile preferate!

• Respectați reacțiile copiilor și ascultați-i!
•  Nu corectați copilul atunci când vă spune o poveste care nu este 

cea scrisă în carte, lăsați copilul să-și dezvolte propria versiune!
•  Urmăriți interesul copiilor în timpul lecturii și ajustați-vă acțiunile!
•  Nu dominați interacțiunea!

„[…] Este important să nu arăți totul, să-i spui copilului 
totul, ci mai degrabă să-l lași să se aventureze în carte, 
în felul său, în ritmul său și să-l lași să facă conexiuni, 
să creeze sens, să dobândească sens .... Sunt momente 
magice de petrecut cu copiii. Sincer, dacă gustați o dată, 
veți deveni dependenți. (...) Trebuie doar să vezi ochii 
copilului trecând de la carte la fața adultului, există acolo 
schimburi de priviri, zâmbete. Este foarte, foarte intens ce 
se întâmplă în acele momente.”      
  

Roxane



7

1.3.1 Fiți bine pregătiți pentru sesiunea de citire

Pentru o sesiune de citire reușită, vă recomandăm o proiectare atentă: 
gândiți-vă la ce carte, unde, când și cum veți citi.

Înainte de a începe, asigurați-vă că:

• ați selectat cărți ilustrate de calitate adecvate din care copiii din 
grup să aleagă;

• ați făcut accesibile cărțile pentru copii ca să poată alege;
• ați găsit un loc confortabil unde să ședeți și să citiți.

În timpul lecturii, asigurați-vă că:

•  ați prezentat rutine pentru începutul și terminarea sesiunii de 
lectură;

• folosiți o intonație și o expresivitate adecvate (voce, mimică etc.), 
fără a le exagera;

• sunteți pregătiți să fiți flexibili: ajustați-vă la neprevăzut;
•  sunteți pe deplin la dispoziția copilului pentru ca el să se bucure de 

acest timp împărtășit de citire cu voce tare.

După sesiunea de lectură, reflectați la felul în care ați citit pentru că astfel 
vă veți dezvolta ca cititor competent cu voce tare.

„Concentrați-vă asupra momentului. Deci, gândiți-
vă la acel moment în care citiți ca la un moment în 
afara propriei vieți, prin urmare, în care voi înșivă, 
ca cititor, aveți ocazia să vă deconectați de la orice 
altceva și să vă bucurați de acel moment exclusiv de 
construire a relațiilor.“ 

Theresa
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Există un număr mare de cărți ilustrate disponibile în librării și biblioteci. 
Dar nu toate sunt de aceeași calitate. Cărțile ilustrate pe care alegeți să 
le citiți cu voce tare cu copiii ar trebui să vă atragă în multe feluri. Pentru 
început, într-o carte ilustrată de calitate, textul și ilustrațiile se completează 
reciproc pentru a transmite povestea.

Când selectați cărți ilustrate, nu subestimați copiii. Evitați cărțile prea 
simpliste. Copiii au nevoie de cărți de calitate excelentă care să le stimuleze 
imaginația și să îi cufunde într-un limbaj bogat! Încercați o varietate de 
cărți: subiecte și genuri diferite. Când le citiți împreună cu copiii, veți vedea 
că ei sunt capabili să stabilească legături proprii cu cărțile.

2.1. Ce sunt cărțile ilustrate de calitate?

Cărțile ilustrate au imagini realizate artistic, în care atât cuvintele cât 
și ilustrațiile contribuie la transmiterea poveștii. Ilustrațiile sunt parte 
integrantă din poveste, oferind informații despre acțiune sau concepte, 
precum și indicii despre trăsăturile personajelor, locul acțiunii și starea de 
spirit.

Cărțile cu imagini ocazionale care servesc la ruperea sau decorarea 
textului scris nu sunt ceea ce am numi cărți ilustrate. Imaginile din aceste 
cărți sunt arbitrare sau neesențiale pentru conținut.

 

„Pentru a stabili dacă o carte ilustrată este bună … 
trebuie să îți stârnească pofta, ca și când ai mânca o 
bomboană delicioasă sau ai avea în față o mâncare 
apetisantă, trebuie să savurezi cuvintele.“ 

Isabelle

2. IMPORTANȚA OFERIRII UNOR     
 CĂRȚI ILUSTRATE DE CALITATE
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Iată câteva trăsături ale unei cărți ilustrate de calitate:
•  limbaj bogat și memorabil;
• utilizarea eficientă a dialogului;
•  imagini atractive din punct de vedere estetic: elementele vizuale 

amplifică textul și ajută la transmiterea stării de spirit a poveștii;
•  personaje memorabile;
•  o poveste grozavă.

Pe scurt, acestea sunt cărți pe care atât copiii, cât și adulți doresc să le 
recitească de mai multe ori.

Câteva exemple de cărți ilustrate de calitate:
        

Cărţi
ilustrate

Ilustraţiile 
preiau parte din 

povest

Ilustraţiile şi 
textul se 

completează

Ilustraţiile sunt 
reprezentarea 

vizuala a 
textului

Ilustraţiile pot 
oferi o 

perspectivă 
alternativă

Brown bear, brown bear,
what do you see?

Bill Martin JR/ Eric Carle

The very hungry
caterpillar
 Eric Carle

Where the wild things are
Maurice Sendak
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2.2. Ce cărți ilustrate să alegem?

Rețineți diferitele aspecte și utilizări ale cărților pentru a vă asigura că le 
oferiți copiilor o varietate de experiențe. Noi, adulții, suntem responsabili 
pentru preselecția cărților care ajung la copii.

Cărți tactile și cărți 
pe care copiii le pot 
băga în guriță (cărți 
din materiale textile, 

din plastic)

Cărți care 
prezintă 

concepte și 
vocabular de 

bază  

Cărți care spun o 
poveste simplă – 
dar nu simplistă

„Țintiți diversitatea în termeni de limbaj folosit și 
ilustrații, personaje din diferite culturi….” 

Isabelle

Iată o scurtă listă cu principalele tipuri de cărți ilustrate din care să alegeți:
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Cărțile ilustrate fără cuvinte sunt deseori respinse rapid ca fiind plictisitoare. 
Ele sunt însă un instrument puternic în dezvoltarea literației. Înțelegerea 
cărților fără cuvinte implică interpretarea ilustrațiilor, deoarece nu există 
text pe care să te bazezi. Acest lucru promovează înțelegerea, vocabularul, 
abilitățile de ascultare, înțelegerea structurii poveștii și a evoluției 
personajelor. Sunt potrivite în special pentru copiii a căror limbă maternă 
este diferită de limba utilizată la grădiniță.

 

Serii de cărți în care 
apare un personaj 

principal memorabil 

Cărți 
silențioase/ 

mute 

„Cartea fără text se pretează la diverse interpretări, 
diverse reflecții și interoghează constant cititorul, 
deoarece textul este absent, nu lipsește, dar e absent 
și, prin urmare, fiecare cititor, fiecare spectator, 
fiecare observator va interpreta imaginea bazându-
se pe perspectiva sa, din punctul său de vedere.” 

Brigitte
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Părinții sunt persoane cheie în dezvoltarea abilităților de literație ale copiilor 
lor. A citi cu voce tare acasă este o chestiune de cultură a familiei. Educația 
modestă a părinților, abilitățile parentale limitate sau conștientizarea 
scăzută a felului în care se dezvoltă abilitățile de literație îi pot împiedica 
să citească cu copiii acasă și să creeze o rutină a cititului împreună.

Trebuie să încurajăm familiile să înceapă să citească împreună cu copiii 
de la o vârstă fragedă, indiferent de mediul social, cultural, economic și / 
sau limba vorbită acasă. În acest proiect, ne propunem să creștem gradul 
de conștientizare a literației în rândul familiilor din medii diverse.

„Este important să crești conștientizarea părinților în 
așa fel încât să includă toate aspectele vieții. Pentru 
că acasă, copilul ar trebui să aibă posibilitatea 
să atingă cărți, să aibă cărți. În așa fel încât să 
se stabilească o relație directă, o familiaritate cu 
cărțile. Desigur, există contexte familiale în care 
acest lucru este deja realizat și altele în care acest 
lucru nu este atât de ușor de făcut.” 

Theresa

Cum putem sprijini părinții și tutorii? Pentru a-i încuraja pe părinți să 
adopte rutina cititului împreună cu copiii lor, există mai multe oportunități 
pentru profesioniști:

• Organizați sesiuni de lectură deschise pentru părinți și tutori pentru 
a le arăta cum să citească împreună cu copiii lor.

• Împrumutați cărți familiilor.
•  Discutați despre rutina cititului: ce, cum, când, unde să citească. 

Pentru a atrage atenția asupra magiei lecturii, după o sesiune 
de lectură deschisă, porniți o discuție cu membrii familiei despre 
următoarele:

3. RESPONSABILIZAREA PĂRINȚILOR
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• Ce ați observat în reacția copilului în timpul lecturii?
• Ce v-a surprins în legătură cu reacția copilului la carte?
•  Ce părere aveți despre citirea cu voce tare cu copilul acasă?

Alte modalități de a promova citirea cu voce tare în familie sunt:
• Organizarea de expoziții de carte ilustrată în grădinița / centrele de 

îngrijire a copiilor;
•  Invitarea membrilor adulți ai familiei să citească cu voce tare cu 

copiii lor la grădiniță;
•  Facilitarea de discuții despre tema citirii în cadrul întâlnirilor tematice 

familie-școală, într-un mod informal, de exemplu: în timp ce părinții 
participă la activități comune școală-familie care permit astfel de 
conversații, cum ar fi cele care presupun lucru manual;

•  Formare pentru liderii părinților pentru a promova literația în familie 
și / sau mediul familial favorabil literației;

•  Organizarea de zile deschise, ateliere, sesiuni de citire cu voce tare 
în timpul unor evenimente publice din comunitate, organizate în aer 
liber sau în interior;

•  Cooperarea cu bibliotecile locale și organizațiile culturale sau 
educaționale pentru implicarea familiilor.

Folosiți-vă creativitatea pentru a vă plasa pe aceeași lungime de undă 
cu părinții și tutorii!

Este esențial să îi ajutați pe membrii familiei să se simtă încrezători în 
citirea cu voce tare cu copiii lor și să îi sprijiniți să dezvolte o atitudine 
pozitivă față de lectură și literatură acasă.

“As a professional, raise parents’ awareness, 
help parents to understand the importance [of 
reading]. That it is not a burden, but a pleasant 
thing to do with their children. Also, that it improves 
the relationship they have with their children, to 
understand them better; and that this will certainly 
bring benefits, not only to the child but to the 
whole family, in their relationship with each other.

Theresa

REȚINEȚI! 
Cititul împreună cu un copil ar trebui să fie o plăcere atât 

pentru adult, cât și pentru copil! 
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Broșura de față a fost elaborată în cadrul proiectului Erasmus + Magia 
lecturii (Making the Most of the Magic of Reading - 3MR) implementat 
într-un parteneriat cu organizații din patru țări (Belgia, Estonia, Italia și 
România). Proiectul urmărește creșterea gradului de conștientizare a 
importanței citirii cărților ilustrate de calitate cu copii cu vârsta cuprinsă 
între 0-7 ani, pentru a le oferi un start bun în dezvoltarea abilităților de 
literație. Proiectul vizează toți copiii, inclusiv pe cei din familii vulnerabile.

Broșura își propune să informeze și să sprijine profesioniștii din domeniul 
educației timpurii (profesori, asistenți medicali, bibliotecari etc.) să adopte 
practici inovatoare de facilitare a contactului copiilor cu cartea. Îi ajută

• să aleagă cu încredere cărți ilustrate de calitate;
•  să înțeleagă cum să citească cu copii individual, în cadrul unui grup;
•  să promoveze literația în familie acolo unde copiii nu au parte de 

rutina cititului cu voce tare.

Cursul de formare 3MR pentru specialiștii din domeniul educației 
timpurii, care este un alt produs al proiectului nostru, susține dezvoltarea 
competențelor profesionale specifice în domeniul citirii cu voce tare a 
cărților ilustrate de calitate cu copii individuali și grupuri de copii. Această 
broșură evidențiază principalele idei și ilustrează aspectele esențiale ale 
practicilor profesionale pe care le susținem și promovăm.

Profesioniștii citați în această broșură sunt:
• Isabella și Theresa, educatoare, IT
• Minerva și Cătălina, educatoare, RO
• Ulvi și Eteri, educatoare, EE
• Ségolène, educatoare, Catherine, voluntară, BE
• Roxane, Isabelle și Brigitte, formatori în domeniul literaturii pentru 

copii, Boucle d’or ASBL și Les Ateliers du Text et de l’Image, BE

Toate materialele proiectului (curriculum, metodologie, instrumentar 
pentru profesori și alți profesioniști care citesc cu copii; instrumentar 
pentru părinți), inclusiv videoclipurile, sunt disponibile pe site-ul 
readingmagic.eu

DESPRE PROIECT
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„Momentele de citire pe care le am cu copiii sunt 
variate în funcție de context. Unele sunt foarte 
spontane: citim în sala de așteptare la medic, 
citim când așteptăm autobuzul, citim în mașină 
când avem drumuri mai lungi, citim pe plajă, 
la munte, oriunde ne aflăm, acestea sunt ocazii 
spontane pentru lectură; dar citim și într-un mod 
organizat, atunci când creăm un spațiu foarte 
confortabil, cu cât mai puțini distractori, astfel 
încât să le permitem copiilor să se conecteze cu 
noi și cu cartea.”
    

Cătălina, educatoare, RO

„Cursul de formare m-a făcut să privesc diferit 
cărțile. [...] Acum pot alege cărțile ilustrate 
mai conștient, observ lucruri pe care nu le-am 
observat înainte. Am primit mai mult curaj și 
încredere în citirea cărților ilustrate chiar și în 
afara activităților de învățare.”

Eteri, educatoare, EE

„Cititul trebuie să fie, absolut, o plăcere, atât 
pentru cititor, cât și pentru ascultător.” 

Isabella, educatoare, IT

„ A citi cu voce tare cu copiii mici nu înseamnă că 
trebuie să ne limităm la cărți doar cu poze, cărți 
din carton, așa-numitele cărți pentru copii mici. 
Putem alege de fapt dintr-o mare varietate de 
cărți și povești.”

Catherine, voluntară la grădiniță, BE



The European Commission support for the production of this publication does not constitute an 
endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission 

cannot be held responsi ble for any use which may be made of the information contained therein.



PARTENERI

ULIEGE
BELGIA
equale.uliege.be

ASOCIATIA LSDGC 
ROMÂNIA
alsdgc.ro

ESTONIAN READING 
ASSOCIATION (ESTRA) 
ESTONIA
lugemisyhing.ee 

CENTRO PER LO SVILUPPO 
CREATIVO “DANILO DOLCI” 
ITALIA
danilodolci.org

CENTRO SVILUPPO
CREATIVO
DANILO DOLCI

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement 
of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible 

for any use which may be made of the information contained therein.


	Cover 3MR- IO3 ro.pdf
	3MR - IO3 Booklet - ro.pdf
	Cover 3MR- IO3 ro

