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Acest material este destinat distribuirii gratuite, 

este interzisã comercializarea lui. 

ArtCrowd-Artiºti în educaþie este o organizaþie culturalã care 

promoveazã arta în ºcoli cu scopul de a dezvolta gândirea criticã, 

gândirea creativã ºi abilitãþile de colaborare ale elevilor, prin 

includerea cursurilor interdisciplinare de artã în educaþia copiilor ºi 

adolescenþilor cu vârste cuprinse între 3 ºi 18 ani. 

Echipa este formatã din profesioniºti cu diferite specializãri artistice 

care ºi-au unit expertiza pedagogicã pentru a crea concepte educa-

þionale. Delia Popa, Liliana Basarab ºi Daniela Pãlimariu, alãturi de 

mulþi alþii, s-au implicat, de-a lungul timpului, în proiectele dezvoltate 

de Asociaþia Curtea Veche pentru promovarea cititului de plãcere în 

rândul celor mici. Acestea ne-au împãrtãºit urmãtoarele:

„Din experienþa ArtCrowd-Artiºti în educaþie, 5 ani în care am inserat 

concepte pedagogice ºi artistice în educaþia pre-universitarã din 

România, prin programul ºcoala Altfel, prin cursuri extracurriculare 

anuale sau prin atelierele NARATIV, am observat cã includerea 

diferitelor forme de artã (arte vizuale, teatru, dans, scriere creativã 

º.a.m.d.) în viaþa copiilor conduce la deschiderea acestora cãtre nou, 

la întãrirea stimei de sine, la sporirea capacitãþii ºi a dorinþei de a fi 

creativi ºi, nu în ultimul rând, la capacitatea de a se auto-evalua ºi 

auto-motiva. Deoarece activitãþile artistice se pot realiza cu uºurinþã 

în grup, astfel de ateliere dezvoltã într-un mod plãcut ºi distractiv 

capacitãþile copiilor de a lucra în echipã ºi de a comunica eficient.“ 

www.artcrowd.ro
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„Modul în care un profesor îºi înþelege rolul (...) îi va 
determina stilul ºi direcþia de organizare (...) având o 
influenþã extraordinarã asupra felului în care predã: pro-
priile concepþii îi vor influenþa modul în care proiecteazã 
viitorul elevilor”1. 

1. Gary D. Fenstermacher, Jonas F. Soltis, Approaches to teaching, 
Teachers College Press, New York, 1986, pp. 5-6.





I.  Rolul profesorului în educaþia  
prin lecturã ºi artã

Conform unui studiu publicat în 20102, pe lângã 
nevoile convenþionale (fiziologice, de siguranþã, de 
stimã) ºi nevoile ascunse (ce apar în urma unor 

situaþii extreme ca abuzul sau violenþa), existã ºi 
aºa-numitele nevoi „emergente“, reprezntate de provocã-
rile ºi problemele noi cu care se confruntã copiii ºi tinerii 
ºi care au un impact deosebit asupra dezvoltãrii lor. Astfel 
de nevoi „ating fiecare dimensiune a vieþii: sãnãtatea (...), 
viaþa socialã (deteriorarea comunicãrii interumane/inter-
personale ºi înlocuirea ei cu comunicarea virtualã, timp 
insuficient petrecut de pãrinþi cu copiii (...), dezvoltarea 
personalã (...), crearea unei realitãþi alternative prin con-
sum de timp la calculator ºi TV, lipsa abilitãþilor de a face 
singuri alegeri din cauza volumului de informaþii ºi a lip-
sei discernãmântului“).

Aceste nevoi emergente ale copiilor trebuie sã îºi 
gãseascã rãspuns, iar adulþii au un rol important în identi-
ficarea ºi satisfacerea lor. Profesorilor, în special, „le revine 

2. Ghid de identificare ºi adresare a nevoilor emergente ale copiilor din 
România, Fundaþia pentru Dezvoltarea societãþii civile, Bucureºti, 2010, 
sursa: http://cadredidactice.ub.ro/maresgabriel/files/2012/01/nevoi-
emergente-ghid-de-identificare-si-adresare-a-nevoilor-emergen-
te-ale-copiilor-din-romania.pdf



sarcina de a selecta din întregul bagaj cultural ºi experienþial 
al omenirii acele cunoºtinþe ºi experienþe care trebuie 
transmise copilului pentru a-l transforma pe acesta într-o 
fiinþã autonomã, într-o personalitate. Provocarea pentru 
adultul-educator constã în a nu transmite elevilor infor-
maþia gata prelucratã, ci de a le crea acestora un cadrul 
potrivit pentru propria acþiune, reflecþie ºi descoperire“3.

Profesorii îºi pot sprijini elevii în satisfacerea acestor 
nevoi emergente prin încurajarea lecturii. Într-adevãr, ele-
vii care citesc vor obþine rezultate ºcolare mai bune, diverse 
studii arãtând cã „ elevii care citesc de plãcere au rezultate 
ºcolare mai bune decât cei care nu citesc“4. Aceºtia pot 
forma cititorii în sãlile de clasã, prin crearea unui climat 
care încurajeazã lectura, prin exemplul personal ºi, mai 
ales, prin încurajarea creativitãþii. Pentru a fi un adult de 
succes, în momentul în care îºi terminã studiile, elevul tre-
buie sã deþinã abilitatea de a fi creativ. Numai aºa va putea 
face faþã unei lumi în care succesul nu mai depinde de can-
titatea de cunoºtinþe deþinute (dat fiind cã acestea sunt doar 
la un click distanþã), ci de abilitatea de a fi creativ pentru a 
genera soluþii inovatoare ºi idei noi. 

3. Idem. Alte posibile roluri ale adultului sunt: de model ºi reper 
valoric, de specialist ºi deþinãtor de competenþã în diferite domenii, de 
susþinere ºi motivare, de ocrotitor. 

4. Potrivit unui studiu din 2004, realizat de profesorul Warwick 
Ellis, în 13 ºcoli din Noua Zeelandã, unde gradul de alfabetizare era 
mare: profesorii erau ei înºiºi cititori pasionaþi, sãlile de clasã ofereau 
un mediu propice lecturii (cãrþi, un colþ pentru citit), profesorii citeau 
cu voce tare în fiecare zi. Michael Rosen, sursa: https://natlib.govt.
nz/schools/reading-engagement/strategies-to-engage-stu-
dents-as-readers/teachers-creating-readers. 
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Aplicând teoria identitãþii5, o persoanã cu un anumit 
rol (de ex. profesorul creativ) va încuraja tocmai acele 
activitãþi menite sã întãreascã rolul pe care l-a asumat 
(elevii îºi pot exprima opiniile ºi ideile, oricât de necon-
venþionale ar fi). Persoana în cauzã va adopta un compor-
tament menit sã îi confirme rolul în care vrea sã fie 
vãzut/ã ºi în care vrea sã se vadã. În plus, rolul asumat va 
influenþa modul în care interpreteazã situaþii ºi/sau 
interacþiunile cu diverse persoane6.

5. McCall & Simmons, 1978.
6. Tai An Girl, Teachers role in promoting creativity, în Teaching 

and learning, 19 (2), 42-51, sursa: https://repository.nie.edu.sg/
bitstream/10497/381/1/TL-19-2-42.pdf  
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Existã, în ultima perioadã, discuþii din ce în ce mai 
ample cu privire la un anumit echilibru pe care sistemul 
educaþional ar trebui sã îl asigure între materiile realiste 
ºi cele din aria creativ-artisticã. Din ce în ce mai multe 
studii demonstreazã cã introducerea unei ponderi mai 
mari de activitãþi artistice în programul zilnic de studiu al 
copiilor sau adaptarea tehnicilor împrumutate din artã 
pentru activitãþi de predare dau rezultate deosebite pe 
termen mediu ºi lung ºi eficientizeazã procesul de învãþare 
al elevilor. 

Pornind de la NARATIV — Festivalul de lecturã pen‑
tru copii ºi continuând cu o serie de alte activitãþi 
desfãºurate sub acelaºi concept umbrelã, Asociaþia Curtea 
Veche a reuºit sã construiascã, cu ajutorul specialiºtilor în 
educaþie ºi al psiho-pedagogilor, o serie de ateliere interac-
tive în cadrul cãrora cei mici se distreazã ºi învaþã în 
acelaºi timp. Am descoperit ºi am testat astfel faptul cã 
învãþarea ºi lectura devin mai facile ºi mai plãcute atunci 
când în proces sunt folosite tehnici din diferite arte: 
muzicã, teatru, actorie, desen sau picturã. Reacþiile din 
partea copiilor ºi ale pãrinþilor au fost de fiecare datã pozi-
tive, ceea ce ne-a încurajat sã împãrtãºim ºi cu voi câteva 
dintre motivele care ne fac sã integrãm o abordare 
interdisciplinarã în majoritatea proiectelor noastre.

Cum poate modela arta  
procesele cognitive ale copiilor

Din punct de vedere fiziologic, creierul uman este alcãtuit 
din douã pãrþi —  emisfera stângã ºi emisfera dreaptã. Cea 
stângã este folositã în gândirea logicã ºi în procesele de 
analizã. Este emisfera antrenatã în ºcoalã prin subiecte ca 



matematica, ºtiinþele sau studiul gramaticii. Emisfera 
dreaptã este folositã în percepþiile emoþionale, intuiþie ºi 
creativitate. Pe scurt, arta necesitã folosirea emisferei drep-
te, emisferã pe care programele ºcolare o neglijeazã uneori. 

Dezvoltarea concomitentã a celor douã emisfere 
cerebrale prin stimularea ºi antrenarea lor în egalã 
mãsurã, de la o vârstã fragedã, conduce la o îmbunãtãþire 
a performanþei academice. Un raport al organizaþiei 
„Americans for the Arts“ aratã cã acei copii care participã în 
mod regulat, câteva ore pe zi, la diferite activitãþi artistice, 
dobândesc o mai bunã tehnicã de învãþare, iar creativita-
tea lor este mult mai dezvoltatã decât a celor care îºi 
petrec timpul studiind exclusiv subiecte analitice.

Arta îmbunãtãþeºte rata de succes profesional 

Cercetãtorii de la Universitatea de Stat din Michigan au 
descoperit existenþa unei foarte strânse corelaþii între 
gradul de prezenþã al artei în viaþa celor mici ºi rata lor de 
succes în viitor. Copiii care au luat parte la o mai mare 
varietate de activitãþi artistice sunt cei mai predispuºi sã 
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creeze invenþii unice, sã vinã cu idei inovatoare sau sã 
publice lucrãri valoroase în domenii ºtiinþifice sau tehno-
logice. Aceºti cercetãtori sunt de pãrere cã micuþii care au 
fost expuºi oricãrui fel de educaþie prin artã sunt capabili 
sã gândeascã mai deschis, ºi concluzioneazã cã lucrul cu 
mâinile — specific domeniilor artistice — implicã rezolva-
rea problemelor într-un mod creativ, ceea ce aduce benefi-
cii pe termen în lung în tratarea unor subiecte cu grad 
sporit de dificultate, indiferent de aria de specialitate.

Prin prisma proiectelor desfãºurate de Asociaþia 
Curtea Veche pânã în prezent, am reuºit sã observãm în 
mod direct câteva dintre beneficiile imediate ale progra-
melor dezvoltate în jurul conceptului de educaþie prin artã:

•	 Cei mici reuºesc sã se familiarizeze atât cu o serie de 
concepte noi, cât ºi cu informaþii care nu le sunt la 
îndemânã în viaþa de zi cu zi; spre exemplu, participanþii 
la un atelier de Arhitecturã ce porneºte de la o repo-
vestire a romanului „Cocoºatul de la Notre Dame“ pot 
la finalul acestuia sã discute despre arhitectura secolu-
lui al XIV-lea, cu atât mai mult cu cât în timpul atelie-
rului îºi construiesc ºi o machetã a catedralei.

•	 Copiii se familiarizeazã cu specificul unor culturi diferite 
ºi dezvoltã o capacitate sporitã de înþelegere a diversitãþii; 
spre exemplu, participanþii la atelierul de Teatru de 
umbre ce are la bazã volumul „Mituri greceºti“ intrã în 
contact cu o serie de caracteristici ale culturii greceºti 
care sunt încã de actualitate, dar ºi cu instrumente noi 
de lucru precum folosirea unui videoproiector.

•	 Cei mici descoperã cã întotdeauna existã mai multe 
rãspunsuri corecte, mai multe puncte de vedere, care 
pot fi exprimate în mai multe moduri; în cazul 
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atelierului Tribunalul Personajelor, inspirat de volumul 
„O mie ºi una de nopþi“, participanþii intrã în pielea 
unor personaje pentru a explora diferitele perspective 
de abordare ale unui subiect, urmând ca ulterior sã îºi 
susþinã opiniile în faþa colegilor.

•	 În cadrul oricãruia dintre atelierele propuse de 
Asociaþia Curtea Veche, cei mici învaþã ce presupune 
lucrul în echipã, îºi dezvoltã încrederea în propriile 
aptitudini ºi pot descoperi cã dificultãþile pe care le 
experimenteazã nu îi afecteazã doar pe ei ºi, cel mai 
important lucru, cã necazurile pot fi depãºite cu ajutor 
din partea altor oameni.

În cazul în care simþiþi cã în mediul ºcolar copilul nu 
primeºte o „porþie de artã“ suficientã, vã sugerãm sã 
apelaþi la urmãtoarele trucuri uºor de folosit în timpul pe 
care îl petreceþi cu cel mic:

 − pãstraþi mereu la îndemânã câteva materiale simple 
(creioane colorate, foi, materiale reciclate etc.) pe care 
acesta sã le poatã utiliza oricând;

 − mândriþi-vã cu operele de artã ale celor mici: puneþi 
lucrãrile lor la vedere, acolo unde toatã lumea poate sã 
le observe. Astfel, copilul va simþi cã munca sa este 
apreciatã ºi va continua sã exerseze;

 − citiþi împreunã cãrþi despre diferite arte ºi despre artiºti. 
În felul acesta, cel mic se va familiariza cu multitudinea 
de opþiuni existente. Dacã observaþi un interes sporit 
pentru o anumitã artã, încercaþi sã îl îndrumaþi înspre 
acel domeniu ºi sã îl încurajaþi sã îºi dezvolte talentul 
respectiv;

 − observaþi împreunã formele de artã existente în jurul 
vostru: mergeþi la muzeu, concerte sau teatru, dar 
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încercaþi sã fiþi atenþi ºi la acele manifestãri artistice 
mai puþin vizibile, la metrou sau în parc;

 − iniþiaþi discuþii despre ceea ce vã place pentru a îi încu-
raja sã vã împãrtãºeascã ce îi atrage ºi pe ei.

Educaþia prin artã ºi metodele alternative de învãþare 
sunt esenþiale în dezvoltarea armonioasã a unui copil ºi, din 
fericire, din ce în ce mai mulþi pãrinþi ºi educatori înþeleg 
aceastã abordare ºi contribuie activ la dezvoltarea de pro-
grame în acest sens. Într-adevãr, profesorii care includ 
educaþia prin artã printre metodele de predare/învãþare 
folosite la clasã propun ºi promoveazã o adevãratã strategie 
a predãrii, axatã pe crearea de conexiuni între diverse disci-
pline. Astfel se face trecerea de la proiecte punctuale, cu 
impact redus, la practici menite sã aducã continuitate ºi sã 
sporeascã experienþa de învãþare a elevilor.
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II.  Atelier de Bandã Desenatã.  
Studiu de caz 

Creativitatea are un rol dublu: pe de o parte, îi ajutã 
pe elevi sã îndrãgeascã activitãþile ºcolare, sã îºi 
foloseascã imaginaþia ºi sã gãseascã soluþii ingeni-

oase; pe de altã parte, creativitatea uºureazã munca profe-
sorilor, ajutându-i sã îºi îndeplineascã obiectivele.

Una dintre cele mai la îndemânã activitãþi menite sã 
stimuleze creativitatea elevilor, sã îi apropie de lecturã ºi 
sã îi ajute sã ajungã la o înþelegere profundã a textului 
este banda desenatã.

În cele ce urmeazã, vom vorbi despre ceea ce ne-a fãcut 
sã alegem banda desenatã ca propunere de atelier, despre 
beneficiile acestui atelier, despre planul de lecþie, despre 
materialele necesare ºi despre cum pregãtim spaþiul în clasã. 
La sfârºit vom include recomandãri pentru diversele situaþii 
care se pot ivi în timpul atelierului.

De ce banda desenatã?

Banda desenatã este o artã narativã, graficã, secvenþialã. 
Cele mai vechi proto-forme de bandã de desenat pot fi 
întâlnite în picturile rupestre. De-a lungul timpului, ele-
mente de bandã desenatã pot fi gãsite în Egipt, în China, 
în Europa, prin tapiserii, dar inventatorul benzii desenate 
moderne, aºa cum o cunoaºtem astãzi, este Rodolphe 
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Topffer, scriitor ºi pedagog din secolul al XIX-lea, care în 
1827 deseneazã Amours de Monsieur Vieux Bois. 

Atelierul de bandã desenatã este interdisciplinar, 
fiind o combinaþie între douã medii de exprimare artisticã, 
o îmbinare între douã arte: desenul cu literatura. De altfel, 
povestirea dupã imagini este un exerciþiu des utilizat la 
orele de limba românã la clasele primare. Fie cã este vorba 
de imagini disparate, fie cã este vorba de imagini care au o 
anumitã legãturã între ele, copiii sunt puºi destul de frec-
vent în ipostaza de a „povesti“ ce e reprezentat în imagini. 
Banda desenatã este o modalitate de a inversa aceastã 
situaþie, punându-i pe elevi sã „povesteascã“ prin imagini.

Beneficiile sunt multiple: îi încurajeazã sã citeascã pe 
cei care sunt mai îndãrãtnici, îi ajutã sã citeascã pe elevii 
care sunt încã la început cu cititul, iar celor mai avansaþi 
le oferã noi modalitãþi de înþelegere a simbolurilor, de 
exprimare a ironiei, a satirei, le permite sã foloseascã 
umorul ºi sã identifice diferitele puncte de vedere.

Iatã câteva beneficii cheie ale folosirii benzilor dese-
nate în procesul educaþional7:

•	 Prezintã elementele esenþiale dintr-o naraþiune
•	 Informaþia e mai uºor de reþinut
•	 E perfectã pentru a practica arta dialogului
•	 Ajutã la structurarea textelor ºi la crearea unui simþ 

organizatoric
•	 Dezvoltã creativitatea

7. Adaptate dupã The benefits of  comis in education. Sursa: https://
plasq.com/education/the-benefits-of-comics-in-education/



•	 Reprezintã un bun instrument de monitorizare ºi 
evaluare.

O bandã desenatã reprezintã un mijloc de comunica-
re pe cale graficã, alcãtuit cu ajutorul imaginilor ºi a 
cuvintelor, cu scopul de a ilustra un fir narativ.

Romanul grafic este o lucrare de ficþiune în format 
de bandã desenatã ºi prezentatã sub forma unei cãrþi. Deºi 
termenul „roman“ se referã de regulã la lucrãri de ficþiune 
(povestiri) lungi, termenul „roman grafic“ este aplicat în 
sens mai larg ºi include ficþiune, non-ficþiune ºi lucrãri 
antologice. „Romanul grafic“ se diferenþiazã de “banda 
desenatã“, ultima referindu-se la formatul publicat în epi-
soade. Tot în categoria „roman grafic“ sunt incluse ºi 
colecþiile de benzi desenate care nu formeazã o poveste 
continuã, antologiile tematice, ºi chiar lucrãri de 
non-ficþiune.
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Atelierul de bandã desenatã 

În cele ce urmeazã, vom prezenta informaþii practice des-
pre cum poate fi conceput ºi pregãtit un atelier de bandã 
desenatã.

Idee/concept

Fiecare bandã desenatã începe cu prezentarea ideii ºi a 
conceptului pe care aceasta le are la bazã. În acest moment 
decidem în ce categorie va intra banda desenatã — dacã e 
SF, acþiune, comedie etc. ºi vom alege cartea pe care vom 
lucra în cadrul atelierului. Tot acum vom hotãrî care este 
personajul principal ºi unde se petrece acþiunea. 

Pentru a oferi sfaturi concrete în privinþa desfãºurãrii 
atelierului de bandã desenatã, vom folosi ca studiu de caz 
„Miturile greceºti“, volum apãrut în colecþia „Cãrþile 
Copilãriei“ la Curtea Veche Publishing. 

De ce mitologia greacã? 

Miturile greceºti reprezintã o colecþie de naraþiuni despre 
zei ºi eroi, despre natura ºi originea lumii. Prin studiul 
acestora, elevii intrã în contact cu elemente de istorie ºi 
civilizaþie, lãrgindu-ºi astfel cultura generalã, vocabularul 
ºi orizontul de cunoaºtere. Spre exemplu, “a deschide 
cutia Pandorei“ este o expresie des folositã atunci când se 
ajunge la un subiect tabu sau la o problemã care declanºeazã 
reacþii negative; termenul de „narcisism“ provine de la 
Narcis, un personaj mitologic îndrãgostit de propria sa 
imagine; Ahile a fost unul dintre cei mai aprigi luptãtori 
din mitologia greacã, el fiind ucis de o sãgeatã care i-a 
stãpuns cãlcâiul, singurul sãu punct nevralgic. Aºa a 
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apãrut expresia “cãlcâiul lui Ahile“ care se referã la cea 
mai mare vulnerabilitate pe care o are o persoanã. 

Atelierul de bandã desenatã. Informaþii practice

Atelierul va avea o duratã de 2 ore (cu pauzã). Înainte de 
atelier, însã, este nevoie de o etapã pregãtitoare, iar 
desfãºurarea propriu-zisã a atelierului va fi urmatã de o 
etapã finalã.

I. Etapa pregãtitoare (duratã aprox. 1‑2 zile)

Este etapa în care profesorul face planul atelierului: alege 
povestea care va fi ilustratã, stabileºte structura atelieru-
lui. De asemenea, în aceastã etapã va cumpãra materialele 
necesare ºi va pregãti spaþiul de lucru. 

Materialele necesare în cadrul atelierului sunt 
urmãtoarele:
•	 foi de desen A4
•	 creioane
•	 radiere
•	 ascuþitoare
•	 carioci
•	 rigle
•	 aproximativ 20 de printuri A4 color ºi alb negru cu 

exemple de bandã desenatã, bule de vorbire, onomato-
pee, imagini din Grecia Anticã etc.

•	 cartea pe baza cãreia se va face ilustraþia. Fiecare copil 
va primi câte un exemplar din cartea pe care se va lucra 
în cadrul acestui atelier sau, în cazul în care nu este 
posibil, pedagogul le va citi fragmentele respective. De 
exemplu: „Miturile Greciei Antice“, „Odiseea“ sau 
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„Cãlãtoriile lui Gulliver“ din colecþia „Cãrþile 
Copilãriei“ apãrutã la Curtea Veche Publishing.

Este indicat ca fiecare copil sã aibã cel puþin o coalã 
de hârtie, urmând ca celelalte materiale (ca radiere, 
ascuþitoare, rigle) sã se împartã câte una la doi copii. În 
privinþa creioanelor ºi cariocilor, este indicat sã existe 
câte un set la patru copii. 

Pregãtirea spaþiului
Cel mai indicat pentru atelierul de bandã desenatã este ca 
elevii sã fie împãrþiþi în grupe de câte patru, în jurul unei 
mese. În cazul în care nu aveþi mese/scaune, puteþi lipi 
douã bãnci, astfel încât cei patru elevi sã stea împreunã. 
Masa/banca vor fi pregãtite cu materialele necesare: coli, 
creioane, printuri etc. 
Dupã ce v-aþi asigurat cã materialele necesare sunt 
pregãtite, cã se aflã la îndemâna copiilor ºi cã spaþiul este 
pregãtit corespunzãtor, puteþi trece la etapa desfãºurãrii 
efective a atelierelor.

II. Desfãºurarea atelierului: 

Timp de lucru: 2 ore (cu pauzã)
Planul lecþiei: 

Dat fiind cã profesorul s-a decis asupra poveºtii pe care se 
va lucra, cã spaþiul este pregãtit ºi cã elevii s-au aºezat, se 
poate trece la desfãºurarea propriu-zisã a atelierului. 

1. Stârnirea interesului

Propunem ca primele minute ale atelierului sã fie dedicate 
unor întrebãri menite sã arate cunoºtinþele elevilor în 
legãturã cu tema datã, dar ºi sã le stârneascã interesul.
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Recomandãri. Pentru a afla cunoºtinþele copiilor în 
legãturã cu tema propusã puteþi pune întrebãri de genul:

•	 Sunteþi amatori de bandã desenatã?
•	 Dacã da, ce anume citiþi? 
•	 Care sunt eroii voºtri preferaþi?
•	 Aþi mai desenat cu altã ocazie benzi desenate?

2. Familiarizarea cu tema propusã

Pentru cã studiul nostru de caz are ca punct de plecare 
cartea despre miturile Greciei Antice, propunem urmã-
toarele întrebãri de familiarizare:

•	 Ce cunoºtinþe aveþi despre Grecia Anticã?
•	 Ce zei cunoaºteþi?
•	 Ce expresii inspirate din mitologie ºtiþi?

În aceastã etapã, puteþi sã le oferiþi copiilor câteva 
date despre miturile greceºti, aºa cum sunt prezentate 
mai sus.

3. Lectura poveºtii

În aceastã etapã, profesorul va citi povestea ce urmeazã sã 
fie ilustratã sau va citi fragmente ºi va face un rezumat, 
dacã povestea e prea mare.

4. Scrierea/povestea

În aceastã etapã, se construiesc povestea ºi dialogul din 
banda desenatã. Se va realiza structura de bazã, ritmul 
poveºtii, scenografia, personajele ºi, evident, acþiunea. 

Naraþiunea implicã 2 etape majore, construite pe 
firul a douã tipuri de întrebãri:
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•	 Cine este personajul principal ºi ce simte el/ea?
•	 Ce anume trebuie sã ºtie privitorul, ce anume ar trebui 

sã simtã privitorul?

Recomandãri:

Alte întrebãri care îi pot ajuta pe elevi sã construiascã 
conceptul benzii desenate:

•	 E un desen comic? Sau tragic?
•	 Unde se desfãºoarã acþiunea? Afarã? În interior?
•	 În ce anotimp? Þarã? Continent?

5. Crearea benzii desenate

În aceastã etapã, se deseneazã:

a. Mai întâi personajul principal (pe o paginã A4 sau 
chiar A3- mare în pagina cu cât mai multe detalii);

b. Se face o schiþã în format mic
c. Se deseneazã banda desenatã finalã 

Schiþa

Odatã ce povestea ºi acþiunea au fost spuse/stabilite, înce-
pe procesul de schiþare. Se schiþeazã povestea, creându-se 
imaginile care se potrivesc cu acþiunea. Desenele iniþiale 
se vor face cu creionul, astfel încat sã se poatã retuºa uºor 
ºi modifica eventualele greºeli.

Personajele trebuie sã exprime emoþii, care sã reiasã 
din desen: furie, bucurie, mirare etc.
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Chiar dacã desenele sunt schiþate într-o manierã simplã, 
de tip „stick man“ se pot adãuga expresii ºi atitudini ale 
personajelor, precum ºi detalii de îmbrãcãminte: stick 
man are pãlãrie, rochie etc. 

Pot fi inserate diverse elemente comice: de exemplu, Ulise 
poate sã vorbeascã ca un bãiat de cartier.
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În papucii cititorului!

Recomandãri:
•	 Elevii trebuie sã ºtie cã benzile lor desenate vor fi pri-

vite ºi de alte persoane; de aceea, atât desenele cât ºi 
textul trebuie sã fie clare ºi uºor de înþeles. 

•	 Prim plan sau plan larg? Dacã se opteazã pentru plan 
îndepãrtat, trebuie arãtat locul unde se desfãºoarã 
acþiunea.

•	 Unele scene vor fi mai ‚plicticoase’, mai simple ºi cu 
mai puþinã acþiune, aceste scene sunt ‚punþi’ care unesc 
scenele dinamice. Prim-planurile vor fi folosite atunci 
când este nevoie, pentru a fi mai uºor de arãtat ce 
anume simt personajele. Atenþie la desenul ochilor 
personajelor, de obicei acestea sunt detaliile care vor fi 
remarcate prima datã de privitori.

•	 Trebuie luat în calcul încadrarea în paginã, nu doar a 
unui cadru în parte. Fiecare cadru este o compoziþie 
graficã în sine ºi trebuie tratatã ca atare.

Textul

Modul în care se plaseazã textul în banda desenatã va fi 
realizat prin bule de vorbire (speech bubbles). Bulele de 
vorbire trebuie sã fie direcþionate spre gura personajului, 
dar nu sunt obiecte fizice, nu trebuie sã fie lipite de perso-
naj, ci aºezate lângã acesta.

Bulele de vorbire fac parte din compoziþia cadrului ºi 
trebuie gândite în aºa fel încât sã nu acopere elementele 
importante din cadru.

Textul naratorului va fi plasat în dreptunghi; tot în 
dreptunghi vor fi plasate textul de introducere în poveste 
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„a fost odatã ca niciodatã“, sau „odatã, demult“, data ºi locul 
unde se desfãºoarã acþiunea etc.

Recomandãri:
•	 Textul scris trebuie sã fie lizibil, de aceea este reco-

mandat sã fie scris cu litere de tipar.
•	 Pe cât posibil sa fie cât mai concis, direct ºi clar.
•	 O posibilã recomandare: sã fie scris mai întâi textul ºi 

abia apoi desenat conturul bulei de vorbire.
•	 Pe cât posibil, de desenat gura personajelor deschisã.

Introducerea unor elemente dinamice se face prin 
folosirea onomatopeelor, cuvinte care, prin elementele lor 
sonore, imitã sunete, zgomote etc. din naturã — onomato-
peele fiind cuvinte imitative. În gramatica limbii româ-
ne,onomatopeele sunt considerate o grupã distinctã în 
cadrul interjecþiilor.

Onomatopeele pot imita:
•	 sunete scoase de animale: bee, cotcodac, cucu, cucurigu, 

ga‑ga, ham, mac‑mac, miau, mor‑mor, muu, pitpalac, piu; 
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•	 manifestãri sonore omeneºti nearticulate: ha‑ha‑ha, 
hapciu, ptiu; 

•	 zgomote: bâldâbâc, bang, boc, buf, ding‑dang, pleosc, pli‑
ci‑placi, poc, tic‑tac, vâj, zbârr, zdrang, zdup. 

Sublinierea — conturul cu negru

Aceastã etapã de subliniere ºi reliefare este extrem de 
importantã, întrucât pe baza acesteia se face mult mai 
uºor ºi intuitiv colorarea propriu-zisã a benzilor. 

Colorarea — cromaticã

Se adaugã ulterior culoare, luminozitate, umbre, pe baza 
creionãrilor ºi a contururilor precedente. Este importantã 
atenþia la detalii deoarece, dacã culorile nu se potrivesc 
sau nu sunt consecvente, oamenii îºi vor da seama (de 
exemplu — personajul va avea aceeaºi culoare de pãr în 
toate cadrele, aceeaºi nuanþã pentru haine etc)
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Împãrþirea în cadre:

Pentru o primã încercare se recomandã împãrþirea în 6 
cadre. Cadrele pot fi egale ca dimensiuni — compoziþie 
clasicã, sau pot fi de dimensiuni diferite, pot fi dreptun-
ghiulare sau cu una dintre laturi oblice, pentru a crea ast-
fel o compoziþie dinamicã.

Reguli de compoziþie ºi de citire a benzii desenate:

În cultura europeanã se citeºte de la stânga la dreapta, de 
sus în jos (la fel ca în cazul citirii unui text).

Alte indicaþii: 
•	 Fiecare bandã desenatã va conþine: titlul ºi autorul 

(autorii) benzii desenate — în partea de sus a foii de 
hârtie, iar jos în dreapta se va menþiona: „sfârºit“ (final) 
sau „va urma“.

•	 Este important sã fie introduse elemente de fundal/
context cu scopul de a plasa personajul/personajele în 
poveste

Recomandãri:
•	 Copiii vor fi încurajaþi sã îºi dezvolte simþul observaþiei
•	 Se vor face comentarii pe baza observaþiilor fãcute de 

cei mici: nu este o competiþie, ci observarea a ceea ce au 
desenat ceilalþi. Ex: Raportul dintre personaje (ciclo-
pul este mare, oamenii sunt mici), îmbrãcãmintea per-
sonajului, atitudinea lui — ciclopul este furios etc.)

•	 Elevii (sau echipele) vor fi încurajaþi sã îºi prezinte 
lucrãrile realizate 

•	 De realizat o expoziþie cu toate benzile desenate fãcute 
de copii
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III. Testimoniale

Asociaþiile Curtea Veche ºi ArtCrowd-Artiºti în 
educaþie au organizat pânã acum mai multe ateli-
ere de bandã desenatã atât în Bucureºti, cât ºi în 

alte zone din þarã. Elevii au fost absolut încântaþi, iar pro-
fesorii au considerat atelierul un adevãrat instrument pe 
care îl pot aplica în cadrul orelor de predare/învãþare.

Iatã câteva impresii de la atelierele noastre:

„Mi-a plãcut foarte mult acest atelier! Înainte nici nu 
ºtiam cum se face banda desenatã, dar acum ºtiu. Cel mai 
mult mi-a plãcut când a trebuit sã ne imaginãm ºi sã creãm 
personajele pe crae le-am desenat.“

Matei, 9 ani

„Aceastã activitate mi-a plãcut foarte mult pentru cã 
ne-a dezvoltat abilitatea de a desena ºi de a colora, nu am 
mai fãcut pânã acum o bandã desenatã ºi mi s-a pãrut inte-
resant. Mi-a plãcut ºi fiindcã am putut lucra în echipã ºi 
am reuºit sã colaborãm cu toþii.“ 

Oana, 9 ani

„Lucrul la banda desenatã mi-a plãcut foarte mult 
pentru cã ne-a apropiat mai mult între noi, am lucrat în 
echipã ºi ne-am distrat foarte mult. Nu mi-am dat seama 
când a trecut timpul! Cred cã aceastã activitate, pe lângã 
faptul cã îþi dezvoltã cultura generalã, te învaþã ºi sã 
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 desenezi. Eu nu sunt foarte talentat, dar am rãmas cu o 
poveste frumoasã în minte în urma citirii miturilor 
greceºti“.

Vlad, 11 ani 

„Sunt profesor de Limba ºi literatura românã al unei 
clase a V-a de la o ºcoalã din mediul rural din judeþul Mureº 
ºi semestrul acesta am avut bucuria sã realizãm ateliere de 
lecturã în colaborare cu Asociaþia Curtea Veche din 
Bucureºti. La activitate au participat 16 elevi ai clasei noas-
tre care lucrat pornind de la volumul “Mituri greceºti“ 
apãrut la Curtea Veche Publishig. Activitatea le-a plãcut 
foarte mult elevilor ºi de aceea am decis sã continuãm. Elevii 
s-au implicat cu dedicare în derularea activitãþilor, au mun-
cit în echipã, s-au susþinut ºi s-au ajutat reciproc. Recomand 
cu cãldurã ºi altor elevi sã participe la activitãþi similare.“ 

Doamna Adela Hãdãrean,  
Profesor din localitatea Cristeºti din judeþul Mureº

„În urma aplicãrii atelierului, atât copiii, cât ºi eu vã putem 
spune urmãtoarele:

 − a fost distractiv — copiii au fãcut conexiuni între eroii 
Greciei Antice ºi cunoºtinþele lor anterioare ºi au înce-
put chiar sã fredoneze „Something just like this“ de la 
Coldplay în care sunt pomeniþi câþiva dintre aceºti 
eroi;

 − elevii ºi‑au dezvoltat încrederea în ei înºiºi — pentru 
cã ºi-au prezentat desenele în faþa clasei, în faþa unor 
colegi de diferite vârste deºi la început le-a fost greu sã 
se exprime oral ºi sã prezinte ceea ce au desenat;

 − atelierele au fost provocatoare — copiii prindeau 
esenþa capitolului ales, însã reprezentarea graficã în 
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câteva secvenþe a reprezentat un punct de cotiturã, 
unde a trebuit sã intervin, sã le ascult din nou idei-
le — pe care le-au pus pe foaie, în scris, ca mai apoi sã le 
contureze efectiv, în banda desenatã.

 − elevii au descoperit lucruri noi — majoritatea nu 
auziserã de eroii prezentaþi, nici mãcar de Narcis sau 
de Orfeu. Câþiva dintre ei ºtiau cã Heracle este Hercule, 
dar când au auzit de „Pandora“ s-au dus cu gândul la 
brãþarã ºi nu la cutia Pandorei. Din acest motiv au ºi 
savurat noile informaþii ºi au fost atât de încântaþi:

 − atelierul i‑a inspirat — copiii au decis sã facem o piesã 
de teatru pe baza Miturilor Greciei Antice, sã 
aprofundãm legendele ºi sã facem noi înºine o coloanã 
sonorã sau teatru de umbre cu figurine.
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În ceea ce priveºte competenþele de limba ºi literatura 
românã, un astfel de atelier vizeazã receptarea textului scris 
ºi identificarea ideilor principale ºi secundare ale poveºtii, 
precum ºi diferitele moduri de expunere: nara þiunea ca mod 
dominant de expunere, îmbinatã cu descrierea — în caracte-
rizarea personajelor ºi a dialogului. Exprimarea oralã este 
un punct esenþial, întrucât este necesar ca participanþii sã-ºi 
ordoneze ideile, sã descopere esenþa textului, sã o transmitã 
în mod coerent ºi sã aibã ºi prizã la public — ceea ce se educã 
prin practicã, desigur. Aici s-au folosit ºi de propria facilitare 
graficã a celor relatate.

Ei citesc, identificã elementele naraþiunii (timp, spaþiu, 
personaje, acþiune pe momentele subiectului, rezumat), le 
reprezintã grafic în urma prezentãrii conceptului de bandã 
desenatã, fiecare bazându-se pe propriile ideile ºi pe propria 
imaginaþie. Copiii primesc feedback ºi de aici se nasc idei de 
ºlefuire, dar ºi de colaborare în vederea unui proiect comun, 
dus deja cãtre reprezentarea scenicã — aºadar competenþe 
superioare, în care dezvoltã un proiect comun, folosind 
inter-disciplinaritatea — muzicã, desen, limba românã, 
istorie, geografie, dans — incluzând ulterior o moralã a 
mesajului transmis de pe aceste mituri. Cei mici au ajuns la 
concluzia cã aceºti zei ºi zeiþe, eroii ºi eroinele, nu au exis-
tat, ºi cã textul are încriptatã o moralã transmisã de-a lun-
gul anilor pentru ca oamenii sã trãiascã mai inteligent. 

Din povestea lui Heracle, au dedus mesajul „Nu 
renunþa niciodatã!“ — rezistenþã, forþã, putere ºi rãbdare. 
Din povestea Pandorei, au înþeles cã, deºi trãim într-o 
lume plinã de defecte, speranþa, împreunã cu celelalte 
calitãþi, ne poate ajuta sã câºtigãm lupta cu rãul — pe care 
o ducem zilnic. Din povestea lui Midas, au înþeles cã 
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anumite lucruri, deºi par bune, se pot întoarce împotriva 
ta; pe de altã parte, o nenorocire, se poate transforma în 
timp în cel mai bun lucru care þi se putea întâmpla; de 
asemenea, copiii au atras atenþia asupra lãcomiei. Din 
povestea lui Orfeu, au înþeles cã, într-o relaþie de iubire, 
trecutul poate afecta prezentul ºi viitorul, dacã nu este 
lãsat în urmã. Au reþinut cã ºi cele mai mari bestii pot fi 
îmblânzite prin intermediul emoþiilor ºi al muzicii. Au 
fãcut conexiunea ºi cu cerberul infernului, întâlnit de ei în 
Harry Potter.

Descoperind povestea lui Narcis, au reflectat asupra 
iubirii de sine, a vanitãþii ºi a obsesiilor legate de propria 
persoanã, a egoismului ºi a îndeplinirii în primul rând a 
nevoilor personale.

Din „Rãzboirea zeilor“, au reþinut analogia cu 
Timpul — Cronos care mãnâncã tot — ºi faptul cã frica ºi 
invidia te pot consuma.

În concluzie, acest atelier a reprezentat pentru ei, 
dincolo de competenþele dezvoltate, o reîntoarcere în sânul 
valorilor, a virtuþilor exprimate de mesajul acestor mituri, 
ºi i-a ajutat sã reflecteze la propria viaþã, la propriile 
greºeli, dar ºi la puterile care zac/sãlãºluiesc în fiecare.

Vã îmbrãþiºez ºi vã mulþumesc în 
numele copiilor pentru experienþa 
creatã!“

Doamna Iulia Zecheru, profesor, 
localitatea Fundeni din judeþul Cãlãraºi
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IV. Concluzii

Un studiu8 realizat de John M. Baer, de la 
Universitatea Rutgers, din Statele Unite ale 
Americii, a arãtat cã introducerea creativitãþii în 

actul educaþional are efecte pe termen lung, atât la nivel 
individual, cât ºi la nivelul societãþii: elevii se vor descurca 
mai bine la rezolvarea diferitelor probleme ºi exerciþii, 
vor asimila cunoºtinþe cu mai multã uºurinþã ºi vor fi mai 
implicaþi în procesul de învãþare. În plus, este mult mai 
probabil ca aceºti copii creativi sã absolve o facultate, iar 
þãrile în care creativitatea este încurajatã se dovedesc a fi 
mai inovatoare la nivel de tehnologii. 

Formarea ºi încurajarea creativitãþii este un proces 
de duratã, iar atelierul de bandã desenatã nu poate fi decât 
un început, care poate fi continuat prin aplicarea tehnicii 
de bandã desenatã la alte poveºti sau prin identificarea 
altor modalitãþi de a fi creativ.

8. John M. Baer, Long‑term effects of  creativity training with middle 
school students, Journal of  Early Adolescence, 1988, Vol. 8, no. 2, 
pp. 183-193. 
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Recomandãri de încheiere9

•	 Aºezaþi în clasã un panou pentru benzi desenate ºi 
caricaturi având ca tematicã ºcoala. 

•	 Decupaþi poze din revistele de benzi desenate ºi 
alcãtuiþi dumneavoastrã textele. Aceasta poate fi o 
activitate desfãºuratã în familie sau la ºcoalã.

•	 Pentru evenimentele curente, decupaþi poze sub care 
puteþi scrie propriile dvs. citate.

•	 Organizaþi un colþ umoristic la ºcoalã. Folosiþi pauze, 
cãrþi sau orice alt lucru amuzant.

•	 Faceþi o pauzã de râs. Aceasta poate fi de mare folos 
atunci când copiii se luptã din greu cu temele. Benzi 
desenate scurte, segmente de benzi audio sau video, 
paragrafe din cãrþi sau reviste umoristice — toate aces-
tea pot aduce o schimbare imensã. Este greu, frustrant 
ºi ineficient sã stai acolo ºi sã „te strãduieºti“ atunci 
când nu merge. 

•	 Umorul deschide noi perspective. Nu este o pierdere 
de timp! 

9. Adaptate din Maurice J. Elias, Steven E. Tobias, Brian S. 
Friedlander, Inteligenþa emoþionalã în educaþia copiilor, Curtea Veche 
Publishing, 2012. 
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Resurse utile pentru imagini cu eroi ºi poveºti ce pot 
fi tipãrite ca inspiraþie

•	 Pentru copii cu vârsta peste 7 ani:

„Aventurile lui Asterix“ de scriitorul Rene Goscinny 
ºi ilustratorul Albert Uderzo 

* http://www.dozadebine.roaventurile-lui-asterix-banda- 
desenata-cu-cele-mai-multe-traduceri

* https://www.okazii.roasterix-si-obelix-benzi-desenate- 
vol-1-2-3-4-die-digedags-a44179673

* https://ro.wikipedia.org/wiki/Asterix
* „Mickey Mouse“ de Walt Disney
* https://www.okazii.ro/benzi-desenate-mickey-mouse- 

walt-disney-text-in-limba-romana-a176713059

•	 Pentru adolescenþi cu vârsta de peste 14 ani:

Spider‑Man de Stan Lee ºi Steve Ditko

* http://supererou.ro

Revista Harap Alb Continuã (HAP), de Mihai 
Ionaºcu, Ion Creangã

* http://www.harapalbcontinua.ro
* „Maus“, roman grafic de Art Spiegelman
* http://supererou.ro/p/maus-roman-grafic
* „Rahan“ de Roger Lecureux
* http://www.bestmusic.ro/stiri/rahan-127167.html
* http://www.cartile-adevarul.com/revista-rahan- 

carti-12.html
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 − în limba englezã sau francezã:

•	 Pentru copii de peste 7 ani:

„Aventurile lui Tintin“, de Hergé

* http://en.tintin.com
* sprijin/inspiraþie pentru personaje: 
* desene cu personajele din Tintin
* http://en.tintin.com/personnages

Mickey Mouse, Donald Duck ºi personajele lui Walt 
Disney

* http://disney.wikia.com/wiki/Mickey_Mouse
* „Garfield“ de Jim Davis
* https://garfield.com
* http://www.gocomics.com/garfield
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