
Organizarea unui Club de lectură 

virtual pentru elevi



Clubul de carte online:

 Poate fi organizat de un profesor sau 

de un bibliotecar .

 Poate fi o cale bună pentru a întări 
interacțiunile sociale în timpul 

pandemiei.



Impactul lecturii:

 Lectura are impact asupra a cine suntem și a modului în care 

interacționăm cu lumea

 Conversațiile despre cărți tind să se transforme în conversații despre a fi 

om.

 Sentimentul de apartenență susține sănătatea socială și emoțională.

 Cluburile de lectură dau ocazii de conexiune.



Sugestii metodologice:

 E preferabil să se aducă un plan de lecție de către conducător.

 Să se anticipeze ca acest plan inițial se poate schimba.

 Rolul conducătorului de club de carte virtual este determinat de grupul 

care participă.

 În cazul în care grupul are nevoie de mai mult suport, conducătorul pune 
întrebări și îi încurajează elevii să discute.

 Se propune ca fiecare club de carte să dureze cca. 2 săptămâni.

 Ideal, fiecare grup este format din 6-8 elevi



5 Sfaturi pentru a coordona un club de 

lectură:

1. Începe cu un “sparge ghiața” .

2. Lasă elevii să preia conducerea .

3. Optimizează timpul .

4. Pune întrebări de la text la sine .

5. Subliniază că pregătirea este un 

mijloc de participare .



Exemple de întrebări aplicabile la 

aproape orice povestire:

 Cu care dintre personaje crezi că ai 

putea fi prieten? 

 Cu care dintre personaje crezi că te 
poți asemăna? 

 Ți-ar plăcea să trăiești în epoca/ 

mediul în care se desfășoară 

povestirea? De ce? 

 Care sunt învățămintele pe care le 

putem trage din povestire? 



Obiectivul general al unui grup de 

lectură:

 Să promoveze dragostea pentru literatură într-un mediu pozitiv, care 
susține participanții.

 Spațiul de învățare online este diferit de cel din clasă, dar cu abordarea 

potrivită, profesorii pot folosi povestirile pentru a cultiva conexiunile și 
empatia. 



Link-uri utile:

 https://bombbomb.com/integrations/google-chrome/

 https://bombbomb.com/blog/bombbomb-announces-free-video-email-

for-teachers-to-help-with-covid19/ // 

https://www.youtube.com/watch?v=y8Nru3oy_YY&feature=emb_logo

 https://www.edutopia.org/article/how-set-virtual-book-club-students?

 https://www.readwritestart.com/
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https://bombbomb.com/blog/bombbomb-announces-free-video-email-for-teachers-to-help-with-covid19/
https://www.youtube.com/watch?v=y8Nru3oy_YY&feature=emb_logo
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https://www.readwritestart.com/


Webografie :

 https://creeracord.com/2020/07/19/cum-sa-organizezi-un-club-de-lectura-

virtual-pentru-elevi/

https://creeracord.com/2020/07/19/cum-sa-organizezi-un-club-de-lectura-virtual-pentru-elevi/

