
URCATI IN TRENUL CITITULUI!
Drop Everything And Read ( D.E.A.R.) 
Program initiat de Transylvania College



ARGUMENT :

Cititul este o activitate plăcută, utilă pe termen scurt şi lung. Cititul stimulează gândirea 
critică şi dezvoltă vocabularul. Pentru a-i atrage pe elevi spre citit e nevoie să facem 
această experienţă distractivă, relaxantă şi plăcută pentru copii, să le prezentăm cărţile 
într-o lumină pozitivă. 

Atitudinea pozitiva a părinţilor faţă de literatură şi de citit în sine este de asemenea un 
factor ajutător în procesul de învăţare, chiar şi numai prin entuziasmul arătat de 
aceştia pentru cărţi.

Acest program se desfăşoară pe parcursul anului şcolar, având drept scop dezvoltarea 
interesului elevilor pentru lectură.

Programul e primit cu entuziasm de elevi pentru că îi ajută să-şi dezvolte vocabularul şi 
le deschide o lume imaginară pentru care acasă şi-ar face destul de greu timp.



BENEFICII  ALE  CITITULUI:

1.Cultura generala vasta

2. O exprimare corecta, fluenta si coerenta

3. O gandire analitica dezvoltata
4. O memorie mai buna
5. O imaginatie bogata
6. O sursa de informare
 7. Relaxare
8. Pot vindeca o stare emotionala proasta
9. Imbunatateste relatiile interpersonale
10. Alunga plictiseala si reimprospateaza mintea 



OBIECTIVELE  PROGRAMULUI :

-Să se aloce un timp special exclusiv pentru lectură
-Să dezvoltăm interesul   elevilor pentru astfel de activitate
-Să stimulăm plăcerea lecturii printr-o activitate de grup
-Să sporim cursivitatea în exprimarea  elevilor  în urma unei activităţi 
suplimentare de lectură 

-Sa citeasca diferite carti -beletristica, de stiinte /SF, de istorie etc.
-Sa realizeze un jurnal de lectura
-Sa  realizeze un PPT pentru o carte citita si sa- l prezinte in fata clasei sau 
in fata unei audiente mai mari ( Assembly)- dezvoltarea calitatilor de bun 
vorbitor in public





Cele mai frumoase citate despre 
citit:

„Poate că nu sunt zile ale copilăriei mai intens trăite decât cele pe care aveam 
impresia că le-am abandonat fără a le fi trăit, cele pe care le-am petrecut în 
compania unei cărți bune” – Marcel Proust

„Odată ce înveți să citești, vei fi pentru totdeauna liber” – Frederick Douglass

„Cel care citește trăiește o mie de vieți înainte să moară, spuse Jojen. Cel care 
nu citește, trăiește doar una.” („Dansul dragonilor”, George R.R. Martin)

https://www.emag.ro/dansul-dragonilor-urzeala-tronurilor-vol-1-2-george-r-r-martin-9786065796522/pd/D29LSBBBM/?X-Search-Id=98f71ff27e11f0ae2e86&X-Product-Id=471453&X-Search-Page=1&X-Search-Position=0&X-Search-Action=view
https://goo.gl/U5UYsy


MOD DE DESFASURARE :

○Programul DEAR ( Drop Everything And Read) 
a fost implementat în anul şcolar 2004-2005 şi 
presupune alocarea unui timp- 20 min-lecturii, 
minute după masa de prânz, sub supravegherea 
invatatorului 

○La clasele mai mici fiecare elev îşi alege o carte 
preferată din lectura obligatorie sau după 
preferinţe, carte pe care o citeşte până la sfârşit. E 
necesară monitorizarea cărţilor citite de fiecare elev, 
după un sistem propriu fiecarui învăţător. La 
clasele mai mari ( a III-a si a IV-a) elevii citesc 
dupa un plan anuntat la inceputul anului scolar 
atat elevilor cat si parintilor).



MONITORIZAREA  CITIRII :

○Monitorizarea citirii este foarte importanta, dar nu 
trebuie sa fie stresanta si apasatoare pentru copil. In 
clasa avem un colt pentru DEAR in care notam 
cartile citite  ( pe fiecare petala a unei flori - o carte/ 
pe o panza de paianjen - buline, o maimuta care 
mananca banane- pe fiecare banana o carte citita etc.) 
De asemenea la clasa a III-a  exista in program o 
jumatate de ora la sfarsitul saptamanii cand notam 
in jurnal ceea ce am citit in zilele trecute. Nu trebuie 
sa corectam scrisul din jurnale, ci urmarim mai mult 
exprimarea si ii incuraja  sa citeasca si sa retina cat 
mai mult, urmarind sa fie o citire constienta. 





MONITORIZARE- clasa a IV-a

○Pentru a verifica lectura la clasa a IV-a , la sfarsitul fiecarei 
carti  elevii realizeaza PPT-uri in care scriu informatii 
despre autor, realizeaza rezumatul intregii carti sau al unui 
fragment ( in cazul unei lecturi mai vaste), caracterizeaza 
personaje si obligatoriu exprimarea  parerii proprii despre 
acea lectura. Urmeaza prezentarea in fata colegilor.  
Structura PPT -ului mai poate fi schimbata in functie de 
specificul cartii ( de exemplu - Legendele Olimpului- arbore 
genealogic, personajul reprezentativ+ argument). In timp 
PPT-urile au fost tot mai reusite si au invatat foarte multe 
lucruri unii de la ceilalti. Cele mai reusite PPT -uri sunt 
prezentate de catre elevi in Assembly-uri ( adunarea tutor 
elevilor din clasele primare) ca recomandari pentru lectura. 



Alte modalitati de a evalua o carte citita sunt : concurs individual sau pe grupe,     
realizarea unor papusi din materiale reciclabile pentru personaje, dramatizare. 



TARGUL  CITITULUI
○Una din modalitatile cele mai 
indragite de copii pentru a 
finaliza activitatile de lectura 
este Targul cititului, in care se 
prezinta proiecte individuale, de 
grup sau pe clase despre carti 
impresionante pe care le 
recomandam celor din jurul 
nostru.







SUMMER  READING  
PROGRAMME

○Programul D.E.A.R . 
continuă cu Summer 
Reading Programme, care 
are drept scop încurajarea 
continuării în vacanţă a 
lecturii.



 Alte activităţi care se pot desfăşura pe parcursul anului şcolar tinand cont 
de : Saptamana Interculturalitatii, Saptamana Stiintei, Saptamana Vietii 
Sanatoase, Saptamana Humanities, Saptamana Matematicii   

○intrebarea zilei - Ex. ,,Ce ti-a placut din fragmentul citit astazi? De ce ? Ce ai retinut?”

○Board – scriitori, personalitati  ( la biblioteca, pe hol , in clasa )

○Participarea la concursuri pe diferite teme -organizate de scoala noastra sau  de alte scoli din oras

○Scriere creativă: poezii despre natură, poveste SF… ( la sfarsitul unei clase am tiparit carti cu textele 
scrise si desenele realizate de catre elevi)

○Pe baza informatiilor citite din reviste de specialitate, realizarea unor machete, hărţi, planşe la orele de 
ştiinţă, prezentarea in scris a procesului si concluziilor 

○Proiecte interdisciplinare grupate pe temele Pământ, Aer,Foc, Apa 

○Studierea / compararea unor biografii celebre 

○Vizite la biblioteci, muzeul de istorie , muzeul de stiinte

○realizarea unor culegeri de probleme pe diferite teme



Am continuat cititul si in “Anul  Stiintei” , ,,Anul Traditiilor 
Populare”, ,, Anul Astronomiei”- fiecare an avand o tema generala         

○carţi individuale pentru ştiinţă 

○proiecte realizate din materiale refolosibile, descrierea produselor 

○ jurnal de cultură generală în domeniul matematicii şi ştiinţelor 

○portofoliu- ierbar, insectar (documentare mai intai) 

○activităţi în aer liber - citit, observat

○demonstrarea caracterului practic –aplicativ al informaţiilor 

○calendar meteo dupa documentare ( mai multe modele studiate)

○momentul de matematică – 5 minute zilnic de citire si rezolvare a unor probleme 
de logica)



ALTE  ACTIVITATI :
○mic dicţionar de ştiinţe - documentare si interpretare

○legende despre fenomenele naturii, plante, animale, numere 

○numerele şi lumea muzicii - documentare si exemplificare

○sunetele în natură - documentare - lecturi, povesti, povestiri despre pasari

○muzicoterapia- aplicaţii în medicină- documentare

○muzica şi informatica- familiarizarea cu programe de scriere muzicală, jocuri educaţionale, 

       calendar cu o poveste cu conţinut matematic- documentare si exemplificare

○teste contra cronometru- cu întrebări de bază din matematică şi ştiinţă- pentru mărirea vitezei de lucru - 
concursuri

○curiozităţi - documentare si prezentarea lor

○crearea unui joc de recapitulare a materiei la diferite materii

○proiect despre invenţii şi inventatori - documentare si realizarea unui proiect ( ppt)



Va   multumim  ! 


