
465 cluburi de lectură în toate 
landurile asigură plăcerea lecturii 

Dragi copii, 

dragi părinţi şi persoane interesate de cluburile de lectură, 

fundaţia Lesen, în calitate de partener în programul 
”
 Cultura ne face 

puternici. Alianţe pentru educaţie“, organizează multiple cluburi de 

lectură, pentru a-i face pe copii să citească cu plăcere în timpul 

liber. Fiindcă numai cine citeşte cu plăcere va putea citi bine mai 

târziu, având astfel şanse de succes în şcoală şi în profesie. În 

cluburile de lectură vă aşteaptă activităţi captivante şi pline de 

fantezie, diverse tipuri de media şi noi prieteni. Sperăm să vă facă 

plăcere completarea pe verso a acestui flyer şi ne vedem curând în 

clubul de lectură! 

Sabine Uehlein  

Administrator programe 

Fundaţia Lesen 

CE ESTE UN CLUB DE LECTURĂ? 

Un spaţiu cu multiple dotări 

În cluburile de lectură copiii cu vârsta de la 6 până la 12 ani vor găsi 

cărţile, revistele şi jocurile pe care le îndrăgesc în momentul de 

faţă şi, întotdeauna, ceva nou. 

Atmosfera plăcută este asigurată de canapele şi saci de 

şezut, rafturile cu cărţi stârnesc dorinţa de a căuta printre 

cărţi şi de a le împrumuta acasă. 

Cluburile de lectură se găsesc acolo unde copiii îşi petrec timpul 

liber: în şcoli cu program prelungit, biblioteci şi centre 

pentru tineret şi în multe alte locaţii. 

PROMOVAREA 
LECTURII PENTRU 
COPII 

Pentru informaţii suplimentare: 

www.leseclubs.de 

UNDE POŢI GĂSI UN CLUB DE LECTURĂ ÎN APROPIERE? 

Ştampilă 

www.leseclubs.de 

CE SE ÎNTÂMPLĂ ÎN CLUBUL DE LECTURĂ? 

Activităţi asistate pentru 
promovarea lecturii 

De mai multe ori pe săptămână au loc activităţi care se 

concentrează pe petrecerea timpului liber, cu utilizarea de 

diverse suporturi media – de la ore de citire la producerea 

propriilor piese de teatru radiofonic şi până la crearea de 

figurine din hârtie. 

Activităţile din cluburile de lectură sunt implementate de 

pedagogi specializaţi, precum şi de peste 1.000 de asistenţi şi 

asistente voluntare. 

CE ADUCE CLUBUL DE LECTURĂ? 

Asistenţii cluburilor de lectură au remarcat că prin participarea regulată, 

atât copiilor, cât şi tinerilor, le face o tot mai mare plăcere citirea 

împreună a cărţilor, astfel încât, chiar şi cei cu foarte mari probleme de 

citire, capătă curajul să citească cu voce tare în cadrul grupei din 

clubului. 

În urma lucrului pe termen lung cu copiii, se pot observa transformări în 

ceea ce priveşte interacţiunea socială, consideraţia reciprocă şi chiar şi o 

creştere a gradului de respect la nivelul interacţiunilor. 

LOCUL MEU ESTE ÎN CLUBUL DE LECTURĂ ! 
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Nume: 

Numele clubului meu de lectură: 

Vârsta: 

Data, ştampilă, semnătură 

Fotografia mea 

DIN CLUBUL DE LECTURĂ SUNT... 


