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„Cu cât citeşti mai mult, cu atât afli mai multe lucruri. Cu cât înveţi mai mult,
cu atât vei avea mai multe locuri în care să mergi.” – Dr. Seuss
Pornind de la citatul menţionat mai sus, în opinia mea, cărţile pe care le citim
reuşesc să creeze între cititor şi filele pe care acesta le parcurge un pod al imaginaţiei,
care-l acaparează în mreaja emoţiei transmise de către autorul cărţii.
Lectura este o activitate care trebuie îmbraţişată de orice copil. Părinții au
datoria, prin puterea exemplului să-i determine pe copiii lor să se apuce de citit, fără a
le induce o stare de repulsie, punând problema într-o formă ludică și totodată copiind
comportamentul pozitiv al părintelui. Prin aceste lucruri, putem să le stârnim copiilor
pasiunea pentru citit cât și le dăm șansa dezvoltării armonioase a creierului. Interesul
pentru lectură crește, odată cu discuțiile, schimburile de impresii dintre copii și părinți
despre diferitele subiecte abordate în cărți. Toți părinții trebuie să-și dorească să
dezvolte la copiii lor creativitatea, vocabularul frumos, inteligența emoțională, dar și
dorința a deveni niște oameni de succes.
Un rol important în dezvoltarea plăcerii lecturii îl au pe lângă atât părinţi,
cadrele didactice, care trebuie să prezinte avantajele pe care le are cititul în dezvoltarea
caracterului şi comportamentului unui tânăr.
Indiferent că suntem părinte sau profesor, succesul în determinarea copiilor de a
citi constă în căutarea unor materiale și adaptarea acestora, conform categoriilor de
vârstă și pasiunilor copiilor.
Lectura îi oferă copilului o experienţă unică: îi dă posibilitatea de a se integra
într-o lume feerică, nebănuită, care-l face să-și dorească să ajungă în locurile pe care
le-a descoperit sau să trăiască experienţele pe care le-a aflat.
Societatea în care trăim este una a dezvoltării permanente a tehnologiei din
domeniul informaţiei şi a comunicării (apariţia leaptopuri-lor, gadget-urilor,
internetului, etc.) care îţi dau posibilitatea de a opta pentru ce fel de activităţi poţi să
desfăşori. Copilul nu mai este atras de răsfoitul fizic al unei cărți, ci mai degrabă de a
pătrunde în lumea virtuală a jocurilor pe calculator. Putem încuraja și cititul în format
digital în cazul în care copilul ignoră cărțile în format clasic. Trebuie doar să găsim
modalitatea într-o manieră blândă, care să-i confere copilului libertatea de a alege ce-și
dorește să facă.

Cititul este îmbrăţişat cu precădere de acei copii care de mici au cunoscut în
sânul familiei această preocupare, ca un mod plăcut de a petrece timpul liber, ca
relaxare. O carte, indiferent dacă eşti copil sau adult, te ajută să-ţi îmbogăţeşti cultura
generală, prin informaţiile noi pe care ţi le furnizează, îţi fluidizează logica în gândire şi
exprimare.
Orice carte pe care o citeşti este o adevărată sursă de cunoaştere, contribuind la
dezvoltarea creativităţii artistice a sufletului, prin exemplele pe care le întâlnim aici,
liberul arbitru este capabil să selecteze ceea ce-şi doreşte să trăiască.
Scriitorii pe care alegem să îi descifrăm, de la clasici până la moderni, lasă o
amprentă asupra universului nostru interior, ajutându-ne la conturarea profunzimii
sentimentelor, la moralitate şi cizelarea personalităţii.

