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Introducere

Prezentul ghid este realizat de Asociaþia Curtea 
Veche pentru a organiza activitatea cluburilor de 
lecturã „Cãrþile copilãriei“, pe care vã invitãm sã le 

aduceþi în comunitãþile dumneavoastrã. Misiunea noastrã 
este sã încurajãm copiii sã citeascã ºi dorim sã vã spriji-
nim, dacã intenþionaþi sã luaþi atitudine în aceastã direcþie, 
prin tutoriale ºi ghiduri, pe care le veþi putea descãrca 
gratuit de pe site-ul www.asociatiacurteaveche.ro.

Dacã aþi luat iniþiativa fondãrii unui astfel de club în 
ºcoala/comunitatea dumneavoastrã, vã rugãm sã ne scrieþi 
un mesaj la adresa contact@asociatiacurteaveche.ro pen-
tru a primi în continuare materiale utile ºi a participa la 
concursurile organizate periodic în scopul stimulãrii copi-
ilor participanþi.

Cluburile de lecturã sunt adresate copiilor cu vârste 
cuprinse între 8 ºi 14 ani ºi se bazeazã pe volumele seriei 
de repovestiri ale marilor opere ale literaturii universale 
apãrute în colecþia „Cãrþile copilãriei“, la Curtea Veche 
Publishing. Acest ghid de lecturã este elaborat de 
Smaranda Nicolau, actor ºi specialist în psihopedagogie, 
fondatoarea Mindstage Acting School. Ghidul vã propune 
o abordare a lecturii prin joc teatral, activitate care le 
dezvoltã copiilor capacitatea de înþelegere a textului. 
Atelierele din cadrul fiecãrui club de lecturã 
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sunt interactive, încurajându-i pe copii sã ia contact cu o 
abordare neconvenþionalã a cãrþilor, ºi sã le citeascã apoi 
integral acasã. În plus, Asociaþia Curtea Veche îºi doreºte 
sã familiarizeze copiii cu opere consacrate ale literaturii 
universale care nu sunt incluse în programa ºcolarã 
precum:

1. Marile speranþe, repovestire dupã romanul lui Charles 
Dickens;

2. Omul cu masca de fier, repovestire dupã romanul lui 
Alexandre Dumas;

3. Black Beauty, repovestire dupã romanul Annei Sewell;

4. Cocoºatul de la Notre-Dame, repovestire dupã romanul lui 
Victor Hugo;

5. Odiseea, repovestire dupã epopeea lui Homer;

6. Mituri ale Greciei Antice, repovestire dupã miturile 
clasice;

7. Aventurile lui Sherlock Holmes, repovestire dupã scrierile 
semnate de Sir Arthur Conan Doyle;

8. Peter Pan, repovestire dupã romanul lui J.M. Barrie;

9. Cei trei muschetari, repovestire dupã romanul lui 
Alexandre Dumas;

10. Alice în Þara Minunilor & Alice în Þara din Oglindã, 
repovestire dupã scrierile lui Lewis Carroll;

11. Povestea regelui Arthur ºi a cavalerilor sãi, repovestire 
dupã scrierile lui Howard Pyle;

12. Robinson Crusoe, repovestire dupã romanul lui Daniel 
Defoe;

13. O cãlãtorie spre centrul Pãmântului, repovestire dupã 
romanul lui Jules Verne;



14. Moby Dick, repovestire dupã romanul lui Herman 
Melville;

15. Micuþele doamne, repovestire dupã romanul scris de 
Louisa May Alcott.

ºi multe altele disponibile pe site-ul www.curteaveche.ro
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1. Sugestii pentru organizarea grupelor

Vârsta minimã pentru care au fost gândite ateliere-
le este de 8 ani. Vârsta maximã recomandatã este 
de 13–14 ani. 

În privinþa componenþei grupelor, existã douã alter-
native, ce rãmân la latitudinea profesorului:

1. Grupe pe categorii de vârstã (8–9, 10–11 ºi 12–14 ani)
Avantajul acestei formule este cã cititorii vor avea nive-
luri similare de fluenþã în citire ºi capacitãþi ºi nevoi 
similare din punct de vedere al dezvoltãrii lor 
psihomotorii.

2. Grupe de vârstã mixte
Aceastã alcãtuire funcþioneazã mai bine pentru grupe 
de peste 10 ani. Avantajul este cã participanþii mai 
experimentaþi vor ridica ºtacheta pentru copiii mai 
mici, care vor fi mult mai motivaþi sã „se joace“ pe text 
alãturi de colegii lor mai mari.

Sugestia noastrã este ca grupele sã nu aibã mai puþin 
de 8 elevi ºi nici mai mult de 16 (deºi alegerea finalã este, 
din nou, a profesorului).

Frecvenþa optimã a atelierelor este de 2 pe sãptãmânã, 
fiecare atelier având minimum 1 orã ºi maximum 2 ore (cu 
pauzã). Frecvenþa minimã recomandatã este de 1 atelier a 
câte 1 orã pe sãptãmânã.
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Structura de faþã este gânditã pentru ateliere de 2 
ore, aºadar profesorii sunt liberi sã extindã lucrul pe un 
numãr mai mare de ateliere sau, pur ºi simplu, sã selecteze 
ce li se pare optim în raport cu timpul de care dispun.

În cele ce urmeazã, schiþãm o variantã de lucru pen-
tru primele 4 ateliere care constituie etapa intro ductivã a 
clubului de lecturã. În aceastã etapã, se poate stabili modul 
de lucru ºi pot fi introduse noþiunile folosite în descifrarea 
oricãrui text care va face obiectul clubului.

Notã despre funcþionarea atelierului

Este de preferat ca tinerii participanþi la ateliere sã nu 
aibã prea mult de lucru acasã ºi cea mai mare parte din 
material sã fie acoperitã în clasã. Dacã totuºi copiii pri-
mesc teme pentru acasã, este foarte important ca pãrinþii 
sã NU se implice în rezolvarea lor.

Pentru asta, pedagogul ar trebui sã clarifice de la bun 
început faptul cã obiectivul clubului este ca ei sã descope-
re singuri textul pornind de la propria personalitate ºi de 
la cunoºtinþele lor în momentul lecturii.
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2. Etape preliminare

Dacã atelierele se desfãºoarã în ºcoalã, este reco-
mandat ca, de la bun început, felul în care sunt 
conduse sã le distingã foarte clar de orele 

obiºnuite. Existã mai multe tehnici de a crea aceastã 
distincþie, dintre care menþionãm:

2.1. Pregãtirea spaþiului de lucru

Prima percepþie asupra a ceea ce va urma în cadrul clubu-
lui de lecturã este datã de raportarea elevilor la spaþiu. 
Pedagogul poate influenþa aºteptãrile copiilor printr-o 
alegere iniþialã: atelierul = salã de clasã sau sala de clasã = 
un atelier?

Dacã dorinþa pedagogului este ca sala de clasã de 
devinã un spaþiu-atelier sau laborator, le poate lãsa mânã 
liberã copiilor sã rearanjeze mobila în aºa fel încât sã-ºi 
exprime propriile idei despre cum ar trebui sã arate un 
club de lecturã. Astfel, copiii vor înþelege cã au de-a face cu 
un altfel de curs.

Dacã atelierele se þin în sãli de festivitate, profesorul 
poate sã le ofere copiilor controlul asupra spaþiului în care 
urmeazã sã lucreze rugându-i sã-ºi aleagã singuri 
configuraþia scaunelor, a bãncilor etc.

Paºii pot fi repetaþi periodic — imediat ce se ia decizia, 
spaþiul poate fi anulat ºi reconstruit în colaborare cu elevii.
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2.2. Ipostazele profesorului

Date fiind cerinþele relativ stricte ale programelor ºcolare, 
în timpul orelor de la ºcoalã, ipostaza pe care ºi-o asumã 
profesorul nu variazã prea des. De cele mai multe ori, con-
textul ºcolar (numãrul de elevi, cantitatea de materie etc.) 
face în aºa fel încât autoritatea profesorului sã nu poatã fi 
garantatã decât printr-un statut superior celui al elevului. 
Profesorul ºtie tot ce elevul nu ºtie încã. Aceastã ipostazã, 
denumitã ºtie-tot de pedagogul teatral Dorothy Heathcote, 
are avantaje în ceea ce priveºte managementul grupului, 
dar ºi dezavantaje în ceea ce priveºte implicarea elevului în 
raport cu materia. Adesea, copiii se simt puºi în situaþia de 
a ghici un rãspuns pe care profesorul pare sã-l deþinã deja. 
În aceste cazuri, teama de greºealã creºte, iar implicarea 
elevului scade (chiar dacã rãspunde corect, acest lucru nu 
contribuie la nimic, pentru cã profesorul ºtie deja).

Cluburile de lecturã lasã mânã liberã pedagogilor sã 
jongleze cu o serie de ipostaze. Alegând numãrul de elevi 
participanþi ºi putând sã structureze singuri conþinutul ate-
lierului, pedagogii îºi pot abandona uneori poziþia de superi-
oritate pentru a incita elevii sã participe mai mult la activitãþi.

În continuare, vom prezenta o serie de alternative la 
clasicul ºtie-tot, aºa cum le enumerã Dorothy Heathcote1:

 − ºtiaþi cã — varianta diluatã a lui ºtie-tot, în care profeso-
rul oferã informaþii cu titlu de curiozitate; în aceastã 
ipostazã, copiii nu simt presiunea lipsei de cunoaºtere;

1. Traducerile acestor denumiri ale ipostazelor profesorului îi 
aparþin regizorului ºi pedagogului teatral Radu Apostol, regizor ºi 
corealizator al proiectului Familia Offline, un proiect de educaþie 
teatralã.
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 − habar n-am — polul opus al lui ºtie-tot, în care profeso-
rul pretinde cã nu cunoaºte detalii despre subiectul 
discuþiei pentru a-i incita pe elevi la dezbatere;

 − rãspândac-de-implicaþii — ipostaza în care profesorul, 
fãrã sã intervinã propriu-zis în interpretãrile oferite de 
elevi, le sugereazã consecinþele deciziilor pe care copiii 
le iau în raport cu subiectul dezbãtut;

 − bun ascultãtor — ipostaza în care, în loc sã reformuleze 
spusele elevilor într-o variantã mai elevatã, profesorul 
repetã spusele acestora cuvânt cu cuvânt, pentru a 
oferi grupului ocazia de a polemiza;

 − fac rost de orice — ipostaza în care profesorul e responsa-
bil de recuzitã sau de materialele ajutãtoare de care copi-
ii spun cã ar putea avea nevoie pe durata atelierelor;

 − nu mã întreba pe mine — dupã cum sugereazã ºi numele, 
ipostaza în care profesorul, considerând cã discuþiile 
decurg bine, le lasã copiilor responsabilitatea de a alege 
pasul urmãtor.

Pedagogul poate jongla cu aceste ipostaze ºi o poate 
alege pe aceea care i se potriveºte cel mai bine. Este 
important ca profesorul sã aleagã acea ipostazã din care 
simte cã poate conduce grupul cu uºurinþã ºi relaxare ºi în 
care simte cã obþine implicarea optimã din partea elevilor. 
Cert este cã orice schimbare de ipostazã trebuie sã 
urmãreascã implicarea copiilor în raport cu povestea ºi 
sporirea libertãþii lor de a se juca cu materialul, de a-l 
interpreta ºi de a ºi-l însuºi.

Vom reveni asupra acestui subiect, însã deocamdatã 
vã propunem urmãtoarea schiþã pentru primele 4 ateliere 
din cadrul cluburilor de lecturã „Cãrþile copilãriei“, iniþiate 
de Asociaþia Curtea Veche.
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3. Schiþã pentru atelierele 1–8

Schiþa pe care o propunem urmãreºte 4 etape de lucru a 
câte 2 ateliere fiecare. În funcþie de alcãtuirea grupului, 
de preferinþele pedagogului ºi de rãspunsul elevilor, 

etapele pot fi scurtate sau prelungite. Este vorba despre:

1. Introducere în lectura imaginativã
2. Lecturã în grup + Discuþii
3. Lecturã pe roluri + Discuþii
4. Tribunalul caracterelor

Etapele 1 ºi 2 sunt mai degrabã introductive ºi se pot 
repeta pentru fiecare nouã carte discutatã. Etapele 3 ºi 4 
reprezintã o sugestie de abordare a fiecãrui titlu mai în 
detaliu.

În prima etapã, încercãm sã-i familiarizãm pe micuþii 
cititori cu mecanismele citirii, sã devoalãm ºi sã demitizãm 
puþin procesele concrete care au loc în mintea cititorului. 
Dorim sã le arãtãm cã, atunci când citim, creierul face, de 
fapt, ceva minunat: trece dincolo de text, prin imaginaþie. Cu cât 
exersãm mai mult procesele de bazã folosite în actul lecturii, 
cu atât facilitãm aceastã trecere magicã spre ceea ce se aflã 
de partea cealaltã a literaturii — viaþa imaginaþiei proprii.

În cea de-a doua etapã, vom continua sã furnizãm cãi 
de acces cãtre acel dincolo al textului. Mai întâi, ne 
concentrãm atenþia asupra contextului în care se desfãºoarã 
acþiunea romanului, furnizând o serie de parametri-cheie 



prin care povestea poate fi mai uºor circumscrisã ºi, prin 
urmare, abordatã dintr-un unghi concret, prin imaginaþie. 
Apoi introducem noþiunea de acþiune, de asemenea, cu 
intenþia de a atrage atenþia cititorilor asupra acelor meca-
nisme narative care contureazã concret spaþiul ºi timpul 
acþiunii. Trecem astfel de la imaginile statice ale imaginaþiei 
cãtre o imaginaþie a acþiunii.

În aceste douã etape, lectura în grup ar fi cea mai 
adecvatã metodã de lucru, pentru cã îi ghideazã pe toþi 
copiii sã urmãreascã aceleaºi direcþii în analiza textului. 
Am putea spune cã aceste douã etape se concentreazã asu-
pra literaturii.

În etapa a treia, mergem ºi mai departe ºi vorbim 
despre viaþã, ºi anume despre modul în care acþiunile din-
tr-o poveste sunt determinate de indivizi. Iar în cea din 
urmã etapã, vom atinge ultimul palier al investigaþiilor 
noastre dincolo de text: ºi anume cum îmi pot asuma 
situaþiile prin care trec caracterele, cum îmi pot asuma res-
ponsabilitatea acþiunilor celuilalt — personajul —, pentru 
ca, înþelegând la ce încercãri este supus, sã-l înþeleg ca 
om, asemenea mie, dar diferit.

În ultimele etape, sugerãm ca metodã de lucru lectura 
pe roluri, care îi va permite fiecãrui copil sã-ºi concentreze 
atenþia asupra unui singur personaj.



C`r]ile copil`riei ∫ 15

3.1. Introducere în lectura imaginativã

Lecturã propusã: Peter Pan, repovestire dupã romanul lui 
J.M. Barrie, Curtea Veche Publishing.

ATELIERUL 1

Tema de discuþie: Cum contribuie imaginaþia la lecturã?
Accent pe: A vedea povestea cu ochii minþii.

În acest atelier, primul pas îl reprezintã, dupã cum 
menþionam mai sus, pregãtirea spaþiului. De la bun înce-
put, pedagogul poate alege cum vor fi percepute aceste 
cluburi de lecturã de cãtre copii. Prima impresie va evolua 
iar percepþiile iniþiale vor fi redefinite pe parcursul 
atelierelor.

Propunem ca acest atelier sã introducã noþiunea de 
poveste în imagini — cartea cititã ºi filtratã prin imaginaþie 
devenind un film/desen animat regizat mental de cititor.

Activitãþi ºi discuþii propuse

Am ales Peter Pan ca lecturã iniþialã pentru cã acest titlu 
este foarte adecvat pentru o discuþie despre imaginaþie. Se 
poate începe cu o dezbatere despre Tãrâmul de Nicãieri, 
poate chiar fãrã citirea pasajului.

Dezbatere: Ce este Tãrâmul de Nicãieri? Unde se aflã? 
Cum poate fi nicãieri? Nicãieri, adicã în imaginaþia 
fiecãrui copil? Dar, dacã este în imaginaþie, atunci cum 
cãlãtoresc Wendy ºi frãþiorii ei acolo? Voi cãlãtoriþi în 
Tãrâmul de Nicãieri? etc.
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Exerciþii
Citire rapidã versus înþelegere
Ca prim exerciþiu, pedagogul îi roagã pe copii sã 
citeascã un pasaj din carte, în gând, cât de repede pot, 
încercând totuºi sã-l înþeleagã. Nu este un concurs, ci 
un exerciþiu demonstrativ — profesorul poate sã le 
spunã copiilor cã urmeazã sã citeascã pasajul ºi în ritm 
normal. Dupã ce au citit, pedagogul îi va ruga pe copii 
sã spunã ce au reþinut din pasaj:

 $ ce imagini le-au rãmas în minte;
 $ ce au înþeles din acþiune.

Fãrã prea multe comentarii din partea profesorului, 
copiii sunt rugaþi sã citeascã din nou pasajul, în ritmul 
pe care-l considerã ei necesar pentru a înþelege despre 
ce este vorba. Apoi îi va întreba din nou:

 $ ce imagini le-au rãmas întipãrite în minte;
 $ ce au înþeles din acþiune.

Dezbatere: A existat vreo diferenþã între prima ºi a 
doua lecturã? Care anume? Credeþi cã ritmul de citire 
se îmbunãtãþeºte prin exerciþiu? Dacã da, care este 
îmbunãtãþirea — citeºti mai repede sau înþelegi mai 
repede? Cât de importante sunt imaginile care se 
formeazã în minte?

Rolul imaginilor în înþelegerea în profunzime a 
textului
Pedagogul poate sã citeascã un pasaj nou cu voce tare. 
Apoi va reciti acelaºi pasaj rugându-i pe copii sã ascul-
te cu ochii închiºi (ascultare activã).

Dezbatere: Aþi reþinut mai mult atunci când aveaþi ochii 
închiºi? De ce credeþi asta? Credeþi cã se explicã prin 
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faptul cã nevãzãtorii au toate celelalte simþuri mai dez-
voltate? Oare creierului îi este mai uºor sã proceseze 
un singur fel de informaþie — auditivã, olfactivã etc.? 
Când citeam, aþi vãzut cu ochii minþii peisajul? Ca într-
un film sau desen animat? Deci vã puteþi regiza singuri 
filmele în minte?

Rolul imaginilor cu desen
Profesorul alege un pasaj (am sugera chiar pasajul des-
pre Tãrâmul de Nicãieri) ºi apoi le cere copiilor sã asculte 
cu ochii închiºi din nou, sã se concentreze asupra imagi-
nilor care se formeazã ºi sã deseneze ce vãd (cât pot ei de 
bine, nu conteazã dacã au sau nu talent la desen).

Tabloul — sau cum prind viaþã imaginile
Este un exerciþiu foarte simplu, împrumutat din peda-
gogia teatralã. Grupul alege un spaþiu — spital, resta-
urant, salã de sport etc. Apoi fiecare membru al 
grupului iese în faþã ºi spune cu voce tare ce obiect/
persoanã din spaþiul respectiv vrea sã fie. 

Exemplu: Mihai spune: „Eu vreau sã fiu o masã din 
restaurant“, ºi ia poziþia unei mese, rãmânând nemiºcat 
în poziþie. Apoi Laura poate ieºi în faþã sã spunã, de 
pildã, cã este „pizza de pe masã“ dupã care îºi ia poziþia 
de pizza. Alþi colegi pot fi chelneri, clienþi, bucãtari, 
cuþite, furculiþe, poate chiar lãmpi, orice obiect din 
spaþiu. La final, întregul grup alcãtuieºte un tablou 
static al spaþiului. Apoi exerciþiul se repetã.

Scopul exerciþiului: A înfãþiºa în mod real ceva imaginat 
ºi a surprinde diversitatea elementelor din spaþiu. În 
acelaºi timp, jocul este foarte bun pentru sudarea gru-
pului ºi pentru dezinhibare — copiii vor trebui sã se 
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atingã, ceea ce, în funcþie de vârstã, va fi mai mult sau 
mai puþin dificil. Jocul este foarte popular la toate gru-
pele de vârstã, dar pedagogul trebuie sã fie avertizat cã 
la început va pãrea haotic ºi zgomotos.

Variaþiune: „Sculptorul“ — un elev îi modeleazã pe 
colegii lui în diverse elemente din spaþiu. E important 
ca sculptorul sã nu-i bruscheze pe colegi, sã-i modele-
ze delicat, fãrã sã vorbeascã. Toþi colegii pot juca. 
„Materia sculptatã“ trebuie sã rãmânã nemiºcatã.
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ATELIERUL 2

Tema de discuþie: Cum citim? Ce face mintea atunci când citim?
Accent pe: Diversitatea semnificaþiilor posibile.

Acest atelier urmãreºte o înþelegere mai detaliatã 
a mecanismelor cititului — un fel de devoalare a misteru-
lui. Scopul acestei devoalãri este de a descompune proce-
sul complex al lecturii în elemente simple care pot fi 
exersate cu uºurinþã. Existã douã teme de discuþie:

a. Cum proceseazã creierul semnificaþiile cuvintelor

În continuarea primului atelier, profesorul va alege un 
fragment pe care îl va citi cu voce tare. Copiilor li se va 
cere din nou sã asculte cu ochii închiºi ºi sã facã apoi o 
listã a tuturor imaginilor pe care le-au vãzut în timpul 
lecturii.

Dezbatere: Þineþi minte cum am citit data trecutã — 
mai întâi foarte repede, apoi mai încet? De ce credeþi cã 
înþelegem mai uºor atunci când citim mai lent? Oare 
avem mai mult timp sã ne formãm imagini în minte? 
Chiar ºi aºa, imaginile se formeazã aproape instanta-
neu, nu credeþi?

ªtiaþi cã…?

Oamenii de ºtiinþã au descoperit cã, atunci când citim, 
dupã ce ochii recunosc cuvântul (proces care cere 
exerciþiu — ochiul învaþã sã recunoascã cuvântul mai 
repede la fel cum învaþã, de pildã, sã recunoascã mãrcile 
auto privind maºinile de la distanþã, prin exerciþiu), creie-
rul omenesc proceseazã simultan toate înþelesurile cuvân-
tului disponibile cititorului. Dacã citeºti cuvântul 
„instrument“, de exemplu, creierul va recupera simultan 
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ºi instrumente muzicale, ºi instrumente medicale, ºi instrumen-
te de mãsurare, ºi orice alte instrumente îi mai sunt cunos-
cute cititorului. Apoi foarte repede creierul alege 
semnificaþia care se potriveºte în context.

Dezbatere: Credeþi cã, atunci când creierul recupereazã 
aceste semnificaþii, ele apar sub formã de imagini? 
Credeþi cã un copil care cunoaºte un singur sens al 
cuvântului „broascã“ gândeºte la fel ca unul care 
cunoaºte ºi alte sensuri ale aceluiaºi cuvânt? Dacã nu e 
acelaºi lucru, credeþi cã e important sã cunoºti înþelesul 
cât mai multor cuvinte? Deci, cu cât cunoºti mai multe 
cuvinte, cu atât ai mai multe imagini în minte? Deci ai 
imaginaþia mai bogatã? Dar cum ajungi sã cunoºti mai 
multe cuvinte? Nu tot citind? etc.

Exerciþiu

Semnificaþii multiple

Se alege câte o frazã pentru fiecare copil — nici prea 
scurtã, nici prea lungã. Copiii o citesc pe rând cu voce 
tare. Apoi, în gând, îºi aleg trei cuvinte care li se par 
importante în frazã. Îºi noteazã fiecare cuvânt pe o 
bucãþicã micã de hârtie. Apoi, timp de aproximativ cinci 
minute, trebuie sã ia fiecare bileþel, sã-l priveascã foarte 
atent ºi sã se gândeascã în liniºte la toate înþelesurile 
cuvântului pe care le cunosc (sau la toate situaþiile în care 
ar folosi cuvântul). Apoi trebuie sã aleagã o singurã 
semnificaþie, care li se pare cea mai potrivitã în contextul 
frazei. La final, fiecare copil îºi citeºte din nou fraza. Se 
dezbat diferenþele.



Scopul exerciþiului: A vedea dacã se simte diferenþa dintre 
un cuvânt rostit înainte de a-i cunoaºte înþelesurile ºi un 
cuvânt rostit în deplinã cunoaºtere a înþelesului sãu.

Avertizare: E posibil ca exerciþiul sã funcþioneze mai 
bine la copii mai mari (11–13 ani). Copiii mai mici nu 
vor avea rãbdare cu el. Pentru ei, sunt sugerate exerciþii 
în a doua parte a atelierului.

b. Semnele de punctuaþie

ªtiaþi cã…?

Creierul învaþã sã recunoascã toate semnele scrise ºi, la fel 
cum literele din cuvinte corespund unor sunete anume, 
fiecare semn de punctuaþie are o semnificaþie auditivã. 
Spre exemplu, atunci când citim o virgulã, creierul ne 
spune cã acolo avem de-a face cu o pauzã. Mai mult, vir-
gula ne dã o indicaþie despre intonaþie, nu-i aºa? Nu putem 
citi o virgulã cu intonaþie de exclamare, nu-i aºa? ªi fieca-
re semn de punctuaþie are o intonaþie specificã. Intonaþia 
este o miºcare a glasului. Oare putem vizualiza miºcãrile 
glasului?

Dezbatere: Virgula reprezintã o pauzã mai scurtã sau 
mai lungã decât punctul? Dar observaþi cã, atunci când 
citim o virgulã, glasul ni se duce în sus? Intonaþia este 
în sus. Puteþi vizualiza miºcarea asta în sus? Dar, în 
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cazul punctului, cum este, în jos? Dar, în cazul semnu-
lui de întrebare? Ce miºcare face glasul? Ilustraþi 
miºcarea cu mâna (ca mãsurãtorile muzicale, fiecare 
semn de punctuaþie poate fi mimat).

Exerciþii

Vã propunem o serie de exerciþii tehnice de lecturã care 
amplificã semnificaþiile textului. Aceste exerciþii sunt 
folosite în antrenamentul actorilor, mai ales în Marea 
Britanie ºi Statele Unite, unde se lucreazã intens la text.

Schimbã direcþia de mers
Cu cãrþile în mânã, pe traseul ales de profesor/grup, 
copiii merg prin salã, în cerc, ºi sunt obligaþi sã schim-
be direcþia de mers ori de câte ori apare un semn de 
punctuaþie.

Treci la urmãtorul cititor
Aºezaþi în cerc, fiecare copil citeºte pânã la primul 
semn de punctuaþie, apoi se trece la urmãtorul.

La înghesuialã
Stând în picioare, copiii alcãtuiesc un grup  înghesuit — 
trebuie sã stea lipiþi — ºi se lovesc umãr în umãr în 
timp ce citesc.

Încurcã-l pe cititor
O persoanã citeºte, în vreme ce toþi ceilalþi îi ºoptesc de 
pe margine cuvinte din ce a citit. Cu cât ceilalþi sunt 
mai invazivi, cu atât mai bine. Se poate face stând în 
picioare, cel care citeºte se deplaseazã prin încãpere ºi 
ceilalþi îl urmãresc îndeaproape, îl înconjoarã, îl 
încolþesc ºi îi ºoptesc încontinuu cuvinte din ce a citit.
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Dã ºuturi la sfârºit de cuvânt
Toatã lumea e în picioare, se deplaseazã prin încãpere, 
nu neapãrat în cerc, ºi dã câte un ºut într-o minge de 
fotbal imaginarã la fiecare sfârºit de cuvânt. Atenþie sã 
nu se loveascã unul pe altul!

Scopul exerciþiilor: A înþelege cât mai mult din ce citesc 
fiind atenþi la o altã acþiune (schimbarea direcþiei, 
ºuturi, înghesuialã, ºoapte etc.). Exerciþiile cu ºuturi 
sau ghionturi privesc amplificarea semnificaþiei prin 
miºcare.

Dupã fiecare exerciþiu, se poate discuta despre diferite-
le experienþe ale lecturii avute în cadrul fiecãrui exer-
ciþiu. V-a fost mai greu sau mai uºor sã vã concentraþi? 
Acum vã e mai uºor sã citiþi fraza pe care aþi citit-o în 
exerciþii? O înþelegeþi mai bine?

3.2. Lectura în grup ºi discuþii

ATELIERUL 3

Lecturã propusã: Cocoºatul de la Notre-Dame, repovestire 
dupã romanul lui Victor Hugo, Curtea Veche Publishing.
Accent pe: Imaginarea modului în care trãiau oamenii din 
acea epocã.
Tema de discuþie: Contextul istoric/cultural al operei.

Înainte de orice discuþie, pedagogul îi va ruga pe copii 
sã citeascã un pasaj mai descriptiv din carte — unul din-
tre pasajele de început care descriu foarte bine atmosfera 
romanului. Apoi, profesorul poate sã-i implice pe elevi 
într-o dezbatere cu privire la contextul operei. În cazul unei 
astfel de dezbateri, este important de reþinut cã:
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1. nu intereseazã atât contextul cultural, cât cum 
trãiau oamenii în perioada respectivã;

2. dezbaterea trebuie sã-i incite pe copii sã-ºi imagine-
ze situaþiile de viaþã în care se gãsesc caracterele.

Dezbaterea poate urmãri:
Perioada istoricã:

 $ ºtiinþa în epocã;
 $ arta în epocã;
 $ muzica în epocã;
 $ obiceiuri cotidiene în epocã etc.

Spaþiul geografic: cum aratã peisajele din zonã.
Contextul socio-economic: ce fel de societate este 
(predominant agricolã, industrialã, urbanã etc.) ºi 
ce înseamnã toate acestea.

Activitãþi propuse

Scopul acestor activitãþi este sã recreeze atmosfera peri-
oadei pentru a stimula imaginaþia copiilor. Cu ajutorul 
imaginaþie, informaþiile culturale teoretice despre autor 
ºi operã pot cãpãta relevanþã pentru povestea efectivã (ºi 
afectivã).

Pedagogul poate ilustra oricare dintre punctele de dez-
batere de mai sus cu albume grafice ºi alte materiale 
ajutãtoare, încurajându-i pe copii sã-ºi imagineze în 
detaliu cum aratã lumea din poveste. 

Exemplu: vorbind despre arhitectura epocii prezentate 
în Cocoºatul de la Notre-Dame — catedralele, de exem-
plu —, profesorul poate sã le arate copiilor imagini cu 
catedrale ºi apoi sã-i întrebe:



 $ Cât de grele credeþi cã erau pietrele din construcþie? 
Cam câtã greutate sprijineau arcadele? Vã puteþi 
imagina câtã greutate sprijineau stâlpii? Cât de înalt 
este tavanul? Cât douãzeci de oameni? Puteþi sã vi-l 
închipuiþi de zece ori mai înalt? Oare cum au putut 
oamenii de atunci sã construiascã clãdiri atât de înal-
te? Oare ar mai încãpea oameni în catedralã? Dacã 
da, de ce; dacã nu, de ce? Dar de zece ori mai jos? 

 $ Cât de multã luminã credeþi cã era în catedralã în 
timpul zilei? Era luminã coloratã? Dar noaptea? 
Aveau electricitate? Oare lumina datã de flacãra 
lumânãrii e tot atât de puternicã precum lumina 
electricã? ºi cine aprindea ºi stingea toate lumânãrile?

Profesorii pot propune diverse activitãþi pe muzica din 
epocã, dansuri din epocã etc.

Copiii nu vor apuca sã citeascã foarte mult în timpul ate-
lierului, dar sugerãm ca finalul sã fie totuºi rezervat 
unui moment mai lung (3–5 min.) de lecturã individualã, 
în gând, în care copiii sã evalueze dacã informaþia 
descoperitã i-a ajutat sã-ºi imagineze lumea ºi atmosfera 
romanului. Se comparã prima lecturã cu cea din urmã.



ATELIERUL 4

Lecturã propusã: Cocoºatul de la Notre-Dame, repovestire 
dupã romanul lui Victor Hugo, Curtea Veche Publishing.
Accent pe: Gândirea în acþiuni, vizualizarea a ceea ce se 
întâmplã.

Odatã cu acest atelier, se intrã efectiv în etapa de 
lecturã în grup. Pedagogul poate selecta un pasaj mai consis-
tent pentru care se alege o distribuþie — distribuþia nu tre-
buie fãcutã pe considerente cum ar fi: „cine citeºte cel mai 
bine“ sau „fata cea mai maturã/frumoasã sã citeascã ce 
spune Esmeralda“. Dimpotrivã, fetele pot citi roluri mascu-
line (bãieþii vor citi mai greu roluri feminine), iar distribuþia 
se poate face dupã criteriul „cine a venit primul“ sau prin 
tragere la sorþi. Este esenþial ca distribuþia sã nu fie cauzã 
de invidie în grup. În acelaºi timp, profesorul va trebui sã 
aibã grijã ca personajele principale, cele care vorbesc mai 
mult, sã nu fie citite de copii care citesc mai prost, ca nu 
cumva aceºtia sã se inhibe dacã grupul stã dupã ei. Lectura 
în grup este un proces dificil de gestionat, aºa cã este bine 
ca pedagogul sã clarifice de la început criteriile dupã care se 
face distribuþia. În acelaºi timp, nu credem cã distribuþia ar 
trebuii sã fie fixã — mai mulþi copii pot citi acelaºi rol în 
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cadrul aceluiaºi atelier. Ideal este ca toþi copiii sã ajungã sã 
citeascã în mãsura posibili tãþii, a dorinþei ºi a timpului 
disponibil.

Exerciþiu
Textul se citeºte cu voce tare, în grup.
Se lucreazã la înþelegerea textului, la acurateþea citirii 
ºi la o interpretare minimalã în lecturã (intonaþie 
corectã) — fireºte cã acestea depind de elementele de 
imaginaþie exersate în primele ateliere.

Scenariul obiectiv

Scenariul obiectiv2 este povestea fãrã judecatã — conteazã 
doar cine, ce face, când, unde, cu cine. De ce-ul nu se discutã 
în aceastã fazã. La fel, nu se discutã despre personaje pozi-
tive sau negative.

Ceea ce intereseazã în scenariul obiectiv sunt detalii-
le. Poate fi util ca discuþia sã fie însoþitã de alcãtuirea unei 
liste scrise pe tablã în care sã fie enumerate urmãtoarele 
elemente: spaþiul concret, cum aratã el, la ce orã din zi se 
petrece acþiunea, unde anume în spaþiu se aflã fiecare per-
sonaj când începe scena, cine, când intrã în acþiune etc.

Odatã descifrate aceste detalii contextuale, se trece 
la povestirea acþiunii. Este vorba despre rezumatul clasic al 
traseului personajelor în scenã.

Scenariul obiectiv este foarte important pentru cã 
reprezintã un mod de a aborda naraþiunea în general — 
ca înºiruire de acþiuni ce se petrec în contexte concrete.

2. Un exemplu perfect de scenarii obiective îl reprezintã seria de 
Povestiri dupã Shakespeare de Charles ºi Mary Lamb.
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Activitate propusã

Banda desenatã

Funcþioneazã dupã acelaºi principiu ca desenele din pri-
mele ateliere. Poate fi temã pentru acasã, dar am sugera ca 
tema sã fie începutã în clasã. 

Profesorul explicã principiul benzii desenate: câte o 
casetã desenatã pentru fiecare moment al acþiunii. Apoi 
copiii trebuie sã schiþeze acþiunea, pe momente, în casete 
cu desene (schiþe foarte simple pentru început), însoþite 
de text, dacã vor.

Copiii mai mici vor tinde sã deseneze tablouri genera-
le ale acþiunii. Profesorul poate sã lase exerciþiul la acest 
nivel sau poate insista asupra momentelor acþiunii ºi a 
separãrii lor în cadre de bandã desenatã.

Scopul exerciþiului: Vizualizarea acþiunilor. Acesta este 
nivelul imaginaþiei în miºcare. Este un exerciþiu foarte 
bun pentru structurarea acþiunii în funcþie de eveni-
mente separate, dar se poate dovedi a fi dificil pentru 
unii copii. Pentru început, orice rezolvare a exerciþiului 
poate fi admisã ºi apoi detaliatã în viitor.

Recapitularea etapelor 3.1 & 3.2

Acestea au fost sugestiile noastre pentru o posibilã intro-
ducere în lectura imaginativã ºi lectura în grup. Obiectivele 
specifice urmãrite prin intermediul dezbaterilor ºi al 
exerciþiilor sugerate sunt urmãtoarele:

1. familiarizarea copiilor cu mecanismele concrete ale 
imaginaþiei în citire;

2. familiarizarea copiilor cu noþiunea de acþiune ºi cu 
imaginaþia în acþiuni.
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Scopul tuturor activitãþilor propuse este de a pune la 
dispoziþia copiilor unelte preþioase pentru înþelegerea oricãrui 
text. În acelaºi timp, toate exerciþiile urmãresc sã demiti-
zeze lectura, sã o facã accesibilã, încurajându-i pe copii sã 
contribuie cu propriile interpretãri.

Urmãtoarele douã etape de lucru pe care le 
sugerãm — Lectura pe roluri ºi Tribunalul caracterelor — se 
vor concentra mai mult asupra interpretãrii, asupra dez-
baterii noþiunilor de personaj/caracter ºi asupra noþiunii 
de motivaþie. Pornind de la lucrul cu imaginaþia ºi de la 
ideea de scenariu obiectiv, copiii vor cerceta în amãnunt 
cum se naºte o acþiune din alta, cum o decizie genereazã un 
comportament ºi care sunt consecinþele acþiunilor noastre. Iar în 
Tribunalul caracterelor, copiii vor învãþa sã apere deciziile 
luate de personaje, chiar dacã nu sunt de acord cu ele, dar 
ºi sã le critice constructiv ºi respectuos.

3.3. Lectura pe roluri ºi discuþii

În toate etapele de lucru, discutãm despre ceea ce se ascun-
de în spatele textului: în prima etapã este vorba de primul 
palier al textului, acela al semnificaþiilor cuvintelor; în a 
doua etapã discutãm despre acþiunile din care se constituie 
un text literar; în aceastã a treia etapã, mergem mai depar-
te cu motivaþia acþiunilor; în cea de-a patra etapã vom discu-
ta despre situaþia de viaþã pe care o contureazã un text.

Aºadar, dacã pânã acum am trasat drumul de la ce 
înseamnã cãtre ce se întâmplã, în etapa a treia investigãm de 
ce-urile. Pentru a ajunge cu adevãrat la motivaþia acþiu-
nilor, trebuie sã trecem prin douã etape intermediare, 
corespunzãtoare celor douã ateliere din aceastã etapã de 
lucru:
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1. cum decurg acþiunile una dintr-alta;
2. cum decurg acþiunile din alegerile unui caracter.

ATELIERUL 5

Lecturi propuse: Cei trei muschetari, Aventurile lui Sherlock 
Holmes (cãrþi apãrute la Curtea Veche Publishing).
Accent pe: Completarea acþiunilor lipsã din text în înºiru-
irea lor fireascã.
Tema de discuþie: Momentul în care scena/romanul/povestea 
prezintã personajele.

Într-un roman sau într-o poveste, avem de-a face cu 
un moment specific din viaþa personajului, o etapã din 
viaþa acestuia, mai micã sau mai mare. Uneori, îl urmãrim 
pe protagonist de la naºtere pânã la moarte, alteori citim 
despre momente neobiºnuite din viaþa sa. Pentru a înþelege 
situaþia înfãþiºatã în roman ºi pentru a putea desprinde 
lecþiile de viaþã, trebuie, în primul rând, sã învãþãm cum sã 
ghicim în ce moment este surprins personajul în roman.

Mai întâi, am stabilit ceea ce am numit mai devreme 
scenariul obiectiv. Pe baza scenariului obiectiv, putem da 
nume fiecãrei scene: „D’Artagnan se întâlneºte cu mus-
chetarii“, „Domnul Bonacieux îi cere ajutorul lui 
D’Artagnan“, „Watson îl viziteazã pe Holmes“, „Holmes 
descoperã criminalul“, „Holmes se luptã cu criminalul“ 
etc. Este important ca numele scenelor sã conþinã un verb 
care defineºte ce se întâmplã în fiecare scenã, care este 
acþiunea principalã ºi între cine se petrece.

Odatã ce am stabilit scenariul obiectiv ºi am denumit 
scena, putem încerca sã ghicim o serie de detalii legate de 



ceea ce am numit acþiunea centralã a scenei. Pe acestea le 
intuim întrebându-ne:

 − Ceea ce se întâmplã în scenã reprezintã un moment 
obiºnuit în vieþile personajelor sau un moment 
neobiºnuit?
Exemplu: ºtim cã Watson vine acasã la Holmes, dar 
de ce vine el acasã la Holmes tocmai acum? Vine de 
obicei la ora asta din zi, este o vizitã obiºnuitã sau 
una neobiºnuitã?

 − Ceea ce se întâmplã în scenã este un moment 
neobiºnuit din vieþile personajelor? Ce l-a pricinuit 
ºi de ce se întâmplã acum? Care este evenimentul 
declanºator?

 − Cum aratã momentele obiºnuite din viaþa persona-
jelor, dacã ceea ce se întâmplã în scenã este ceva 
neobiºnuit?

 − Cu ce ar fi diferitã o vizitã obiºnuitã a lui Watson de 
una neobiºnuitã?

 − Acþiunea are loc la puþin sau la mult timp dupã eve-
nimentul declanºator?
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Exemplu: Când D’Artagnan se mutã în chirie la 
domnul Bonacieux, soþia acestuia fusese rãpitã de 
puþin sau de mult timp?

 − Dacã evenimentul declanºator nu are loc în scenã, 
ce s-a întâmplat între evenimentul declanºator ºi 
momentul surprins în text?
Exemplu: Ce a fãcut domnul Bonacieux în privinþa 
rãpirii soþiei înainte sã-l cunoascã pe chiriaºul 
D’Artagnan? S-a dus la poliþie? Dacã poliþia era 
garda Cardinalului Richelieu ºi soþia a fost rãpitã 
chiar de cãtre Cardinal, cui i-ar fi putut cere ajutorul? 
Dupã atâta timp de cãutãri ºi dupã atâtea întâmplãri, 
domnul Bonacieux este obosit? Trist? Deznãdãjduit? 
Plin de speranþã? Disperat? Ce indicii ne dã textul 
despre starea personajului Bonacieux, din care sã-i 
putem deduce acþiunile imediat anterioare scenei?

Activitate propusã

Construirea unui moment de extra-text

În regie extra-textul este acel moment care se petrece în 
afara scenei scrise de autor, pe care regizorul îl inven teazã 
sau îl deduce din textul dramatic ºi care serveºte la contu-
rarea situaþiei ºi a personajului.

Cum se desfãºoarã activitatea: Pedagogul alege o scenã/
secvenþã dintr-unul dintre romanele repovestite. O scenã 
potrivitã ar fi, de exemplu, cea dintre domnul Bonacieux ºi 
D’Artagnan, în care domnul Bonacieux îi povesteºte 
tânãrului despre rãpirea soþiei sale. În general, va fi mai pro-
ductiv sã se aleagã o scenã cu un personaj secundar, întrucât 
despre personajele secundare autorul povesteºte mai puþin ºi 
cititorul trebuie sã inventeze mai mult.
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Pe mãsurã ce grupul avanseazã, atenþia poate fi 
exersatã asupra detaliilor prin reluarea acestui exerciþiu 
pentru un personaj principal. Spre exemplu, se poate con-
strui traseul lui D’Artagnan de acasã pânã la Meung. Cum 
autorul deja povesteºte în linii mari ce face eroul, exerciþiul 
se poate concentra pe detaliile nepovestite.

1. Mai întâi, se traseazã scenariul obiectiv: spaþiul con-
cret, cum aratã el, la ce orã din zi se petrece acþiunea, 
unde anume se aflã fiecare personaj când începe scena, 
cine, când intrã în acþiune etc.

2. Pornind de la scenariul obiectiv al scenei, în grup, se 
dau rãspunsuri la întrebãrile de mai sus (ºi la alte 
întrebãri asemãnãtoare).

De exemplu, dacã aplicãm aceste lucruri în povestea 
domnului Bonacieux:

 − Este un moment obiºnuit?
 $ NU

 − Cauza:
 $ Rãpirea soþiei.

 − Cum aratã un moment obiºnuit?
 $ Domnul Bonacieux, la acea orã din zi pe care am 
stabilit-o (nu e menþionatã în text), ia prânzul 
alãturi de soþie.

 − Cât timp a trecut de la evenimentul declanºator?
 $ O zi (domnul Bonacieux menþioneazã cã a fost 
rãpitã „ieri“).

3. Se descrie — ori fiecare copil pe rând, ori în grup — 
traseul personajului de la evenimentul declanºator 
pânã în momentul surprins în scenã. Acesta poate fi 
descris sub formã de poveste sau pe puncte:
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Exemplu: Ce a fãcut domnul Bonacieux între eveni-
mentul declanºator ºi discuþia cu D’Artagnan?

 $ Cu o searã înainte, a aºteptat-o pe soþie sã vinã la 
masã, pânã târziu.

 $ Când a vãzut cã soþia nu vine, a ieºit s-o caute prin 
vecini ºi pe la cunoscuþi.

 $ Când a vãzut cã nimeni nu ºtie unde este, a mers la 
locul ei de muncã, dar, pentru cã era deja târziu, n-a 
mai fost primit ºi a trebuit sã se întoarcã acasã.

 $ Nu a putut dormi de grijã, a cãutat prin sertare, sã 
vadã dacã gãseºte scrisori, indicii pe unde ar putea 
fi. Nu a gãsit nimic.

 $ În zori, nedormit ºi nebãrbierit, s-a întors la locul ei 
de muncã unde a aflat cã plecase la timp ºi bine 
sãnãtoasã, spre casã.

 $ A început sã întrebe prin împrejurimi dacã o vãzuse 
cineva în seara dinainte.

 $ La a treia casã la care a bãtut la uºã, i-a rãspuns o 
bãtrânicã. Auzind întrebarea: „Aþi vãzut asearã o 
doamnã care arãta aºa ºi aºa“, aceasta i-a închis 
speriatã uºa în nas.

 $ A stat o orã întreagã în faþa uºii bãtând încontinuu 
pânã când bãtrânica i-a rãspuns din nou ºi i-a ºoptit 
înspãimântatã cã fusese luatã de oamenii Cardina-
lului ºi aruncatã într-o caleaºcã, apoi i-a trântit uºa 
la loc în nas.

 $ Domnul Bonacieux era pe cale sã se ducã la sediul 
muschetarilor când a auzit de scandalul în care 
fusese implicat noul lui chiriaº, D’Artagnan. 

 $ S-a grãbit spre casã pentru a vorbi cu D’Artagnan.
 $ Începe scena.
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Dupã cum spuneam, o astfel de poveste poate fi cititã 
în grup sau individual. Existã avantaje ºi dezavantaje 
pentru fiecare metodã de lucru: dacã se lucreazã în grup, 
poveºtile îºi vor pierde din varietate ºi bogãþie, dar vor 
câºtiga în precizie; pe când, dacã se lucreazã individual, 
lucrurile vor sta invers. Fireºte cã rãmâne la latitudinea 
profesorului, care trebuie sã decidã în funcþie de timpul 
disponibil ºi de condiþia grupului.

Posibilã temã pentru acasã

În atelierul 6, vom discuta mai mult despre personaje sau, 
cum le vom numi, caractere. Dacã profesorul simte cã 
grupul înþelege repede despre ce e vorba, copiilor li se 
poate da una dintre puþinele teme pentru acasã pe care 
le-am putea propune, iar aceasta poate fi opþionalã. 
Pornind de la momentul sau scenariul extra-text pe care 
l-au construit în clasã, copiii pot scrie acasã o poveste în 
care sã adauge fiecãrui moment felul în care cred ei cã se 
simþea personajul în timpul acþiunilor enumerate.

ATELIERUL 6
Lecturi propuse: Cocoºatul de la Notre-Dame; Cei trei musche-
tari; Omul cu masca de fier; Marile speranþe (cãrþi apãrute la 
Curtea Veche Publishing).
Accent pe: Empatia cu caracterul.

Într-o oarecare mãsurã, acesta este atelierul-cheie al 
structurii pe care am propus-o. Aici se face efectiv trece-
rea înspre lucrul avansat. 

Toþi paºii de pânã acum au evitat în mod intenþionat 
dezbaterile despre personajul literar. Asta pentru cã ne-am 
dorit sã oferim o structurã de analizã a textului literar 
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care construieºte oameni vii în acþiune, nu ficþiuni existente 
în capul autorului. În acest sens, toate atelierele de pânã 
acum au pus bazele pentru discuþia esenþialã care urmeazã 
ºi pentru care este nevoie sã facem câteva remarci 
introductive.

Cel mai probabil, acest atelier, ca ºi cele care urmeazã, 
se vor axa mai mult pe dezbatere. Rãmâne la latitudinea 
pedagogului felul în care alege sã echilibreze dezbaterea 
cu lectura pe roluri pe care o propunem.

Situaþii de viaþã

În atelierul 5, am dezvoltat noþiunea de scenariu obiec-
tiv  — înºiruirea acþiunilor efective care au loc într-o 
scenã — cu aceea de extra-text, deplasându-ne astfel din-
spre textul literar, limitat la cuvintele aºternute pe hârtie, 
înspre ceea ce putem deduce cã se întâmplã între scene, 
ceea ce nu este scris, dar poate fi presupus — povestea de 
viaþã care poate fi dedusã din datele pe care le extragem 
din literaturã.

În cadrul scenariului obiectiv ºi al scenariilor extra-
text, nu ne-au interesat motivaþiile acþiunilor. Motivaþiile 
acþiunilor, cauzele lor emoþionale, afective, omeneºti sunt 
cele care transformã scenariul obiectiv în situaþie de viaþã. 
Diferenþa dintre ele este simplã, dar esenþialã — scenariul 
obiectiv este povestea privitã obiectiv din afarã, pe când 
situaþia de viaþã este povestea privitã subiectiv dinãuntru. 
Cu alte cuvinte, acum, cã ºtim ce se întâmplã, ne putem 
opri asupra de ce-ului întâmplãrilor.

Ca ºi pânã acum, trebuie sã pornim de la ce este dat 
în text ºi sã lãsãm imaginaþia sã construiascã universul 
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complet care existã dincolo de literaturã, în mintea citito-
rului. Textul ne va oferi indicii vitale, pe care experienþa 
personalã ºi imaginaþia fiecãrui copil le vor interpreta în 
mod unic ºi personal.

Caracter, nu personaj

Diferenþa pe care vrem s-o sesizãm prin introducerea 
noþiunii de caracter este una esenþialã: personajul este 
literaturã, caracterul este viaþã. 

Textul este o structurã rece — un scenariu obiec-
tiv — care prinde viaþã atunci când cititorul îl transpune 
în situaþii de viaþã, pe care le poate experimenta el însuºi, 
în mod real (sau mãcar verosimil), prin imaginaþie. Aºadar, 
în locul noþiunii clasice de personaj înzestrat cu trãsãturi 
de caracter, propunem noþiunea de caracter înzestrat cu o 
istorie de viaþã.

În acelaºi timp, aceastã noþiune de caracter ca traseu 
prin poveste se aseamãnã ºi cu ideea de caracter uman ca 
acumulare de cunoºtinþe ºi experienþe ºi tocmai acesta 
este punctul de pornire în analiza caracterelor pe care o 
propunem.

Analiza caracterului trebuie opusã într-un anume sens 
caracterizãrii personajului. Cu toate cã ambele pornesc din 
punctul esenþial al desprinderii amãnuntelor caracteriza-
toare din text, mecanismele implicate sunt opuse: 
caracterizãrile de personaj utilizeazã metode analitice, 
adunã din text descrieri ale comportamentului personaju-
lui în situaþiile din roman ºi deduc din ele construcþia 
psihologicã pe care a intenþionat-o autorul. La polul opus, 
analiza caracterului foloseºte empatia copiilor; ea porneºte 
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de la situaþiile circumscrise de text ºi îi obligã pe copii 
sã se punã ei înºiºi în situaþiile respective pentru o 
cunoaºtere dinãuntru a vieþii afective a caracterului.

Sub nicio formã nu sugerãm cã noþiunea de personaj 
literar sau caracterizarea acestuia sunt în vreun fel meto-
de greºite sau nevalide de analizã a textului literar. 
Dimpotrivã, ele propun o analizã criticã a textului, care 
este absolut vitalã. Mult din ceea ce va constitui construcþia 
caracterului se bazeazã pe o analizã similarã. Concluziile 
sunt însã foarte diferite, iar ceea ce propunem este ca, pe 
parcursul atelierelor, copiii sã încerce ºi traseul invers 
celui pe care îl experimenteazã la ºcoalã: nu de la autor 
cãtre ei, ci de la ei cãtre autor.

Aºadar, atelierul pune accentul pe procesul prin care 
copiii se transpun ei înºiºi în poveste. Vom urmãri acest pro-
ces în lectura pe roluri pentru care propunem urmãtoarea 
structurã posibilã.

Activitate propusã

Lectura pe roluri

Pedagogul sugereazã un capitol sau o scenã pentru lecturã 
ºi desemneazã câte un elev pentru fiecare rol din carte. 
Distribuþia în cadrul acestui atelier trebuie sã fie aleato-
rie — distribuþia potrivitã ar trebui pãstratã pentru 
Tribunalul caracterelor, unde, într-adevãr, este de preferat 
ca fiecare copil sã fie potrivit cu rolul sãu ori sã se aseme-
ne psihologic cu personajul. Pentru început, rolurile prin-
cipale ar putea fi citite de copiii care au fost mai puþin 
implicaþi în ateliere pânã la momentul acesta. Astfel, toþi 
copiii vor apuca sã se bucure de rolurile mai mari. În plus, 
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e posibil ca rolul principal sã-i anime pe cei mai pasivi. În 
acelaºi timp, dacã nu vor, nu trebuie obligaþi sã citeascã 
sub presiune. 

Pentru început, pedagogul poate citi pãrþile narato-
rului. La un moment dat, dacã elevii au un nivel mai avan-
sat, pot citi pe rând rolul naratorului. Am sugera ca pe 
parcursul atelierului, pe cât permite timpul, distribuþiile 
sã se schimbe, ca mai mulþi copii sã treacã prin acelaºi rol. 
Dacã timpul nu permite, atunci pedagogul îi poate asigura 
pe copii cã vor citi în atelierele urmãtoare.

Deocamdatã, nu este important ca romanul sã fie 
cunoscut de copii. Pedagogul trebuie sã aibã grijã ca scena 
cititã sã poatã fi uºor scoasã din context — de preferat, sã 
fie o scenã de început. În acelaºi timp, dacã scena conþine 
puþin dialog ºi multã naraþiune, copiii pot fi încurajaþi sã 
inventeze replici posibile din ceea ce autorul povesteºte. 

Se citeºte scena cu voce tare o datã, cap-coadã. Apoi 
pot începe dezbaterile.
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Dezbatere despre înþelesul comun al cuvântului caracter

Ce este caracterul? Oare caracterul este înnãscut sau se 
formeazã prin educaþie ºi contact cu alþi oameni? ªi, dacã 
se formeazã, existã ceva înnãscut? Fiecare dintre noi se 
naºte cu alte abilitãþi, nu-i aºa? Deci abilitãþile sunt 
înnãscute, nu-i aºa? Ca, de exemplu, urechea muzicalã — 
unii o au, alþii nu. Dar ce credeþi cã se întâmplã cu oamenii 
care au ureche muzicalã, dar nu învaþã niciodatã sã cânte 
la un instrument? Oare devin muzicieni? Deci educaþia e 
ºi ea importantã? Aveþi idee ce este temperamentul? Care 
este diferenþa dintre temperament ºi caracter? ªtiaþi cã psi-
hologii cred cã temperamentul este latura nativã a 
personalitãþii, datele cu care ne naºtem, pe când caracte-
rul este latura învãþatã a personalitãþii? Temperamentul 
se referã la felul în care suntem programaþi genetic sã 
reacþionãm la schimbãrile din mediul înconjurãtor. Unii 
oameni reacþioneazã mai rapid, alþii mai lent, unii au o 
reacþie mai intensã, alþii sunt mai domoli, pentru unii 
emoþiile dureazã mai mult, pentru alþii mai puþin. Vã 
puteþi gândi, spre exemplu, cum reacþioneazã fiecare din-
tre voi atunci când ceva îl supãrã? Sunteþi „iute la mânie“ 
sau „temperat“? Când ceva vã supãrã, rãmâneþi supãraþi 
mult timp sau vã trece repede? Toate acestea sunt ele-
mente ale temperamentului. Dar, dacã sã zicem cã vã 
supãraþi repede, credeþi cã educaþia pe care o primiþi de la 
pãrinþi sau profesori vã poate ajuta sã vã stãpâniþi emoþiile?

Prin urmare, voi ce credeþi: caracterul (adicã educaþia 
ºi valorile unui om) îi poate influenþa temperamentul? 
Dar invers? ªi abilitãþile sunt diferite ºi de caracter, ºi de 
temperament, dar totuºi conteazã ºi ele, nu-i aºa? Toate 
acestea laolaltã dicteazã cum ajungem sã ne comportãm 



în anumite situaþii? Aºadar, tot ceea ce suntem, lucrurile 
cu care ne naºtem, dar ºi toate lucrurile pe care le învãþãm 
ne vor defini ca oameni, nu-i aºa?

3.4. Introducerea noþiunii de caracter literar

Când vorbim despre caractere în literaturã, ne referim la 
tot ce este ºi la tot ce ºtie un om. Adicã vorbim despre 
istoria lui de viaþã. Nu vorbim despre personaje, pentru cã 
personajele existã numai în mintea autorului, ºi, pânã la 
urmã, noi nu putem ºti exact ce e în mintea autorului. În 
schimb, putem afla din text câteva lucruri despre tempe-
ramentul oamenilor din povestea respectivã ºi mai putem 
afla ºi prin ce situaþii trec ei de-a lungul romanului. 
Aºadar, caracterele sunt definite de traseul lor prin poveste. Ele 
nu sunt fixe, ci evolueazã cu fiecare situaþie prin care trec, 
ca ºi noi, de altfel. Ca sã avem un punct de plecare, dacã 
ºtim istoria de viaþã a unui personaj, adicã traseul lui prin 
viaþã, ne putem închipui cum am fi noi înºine dacã am trãi 
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ce trãieºte el. Dar asta înseamnã cã trebuie s-o luãm pas 
cu pas, sã vedem prin ce situaþii trece. Fiecare situaþie prin 
care trece este o lecþie, nu-i aºa? ªi el evolueazã ºi se 
schimbã, nu rãmâne la fel.

Introducere în lectura pe roluri — eu în situaþia datã

Iar acum vom vedea cum se schimbã caracterele din carte pe 
mãsurã ce povestea înainteazã. Vã avertizez cã, dacã citiþi o 
carte bunã, la sfârºitul cãrþii, caracterele vor fi altfel decât 
atunci când a început cartea. Dar, ca sã înþelegem de ce, va 
trebui sã ne imaginãm cum ne-am putea schimba noi înºine 
dacã am trece prin ce trec ei. Spre exemplu, dacã vreunul 
dintre voi ar fi în locul lui D’Artagnan ºi ar ajunge singur-
singurel într-un oraº mult mai mare decât cel de unde vine 
ºi dacã acolo s-ar lupta corp la corp cu mulþi oameni ºi ºi-ar 
face prieteni ca muschetarii ºi ar trece prin aventurile prin 
care trece el, credeþi cã ar fi la fel dupã toate aceste întâm-
plãri? Credeþi cã sunteþi la fel de pe o zi pe alta? Ce vã 
schimbã? Situaþiile în care sunteþi puºi. Din fiecare situaþie 
pe care o trãiþi, învãþaþi ceva despre voi înºivã.

În acest atelier, ne vom gândi cum am reacþiona noi 
dacã am fi puºi în situaþiile din carte. Deocamdatã, nu 
existã D’Artagnan. Doar noi ºi situaþia din text. Abia 
dupã ce înþelegem ce ar face fiecare dintre noi în locul lui, 
putem vorbi despre cât de diferit e D’Artagnan.

Activitate propusã

Determinarea situaþiilor de viaþã  
din text ºi lectura pe roluri

Se analizeazã situaþia propusã de text, pornind de la scena-
riul obiectiv (vezi atelierele 4 & 5). Fiecare copil, în discuþii 
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cu grupul, construieºte extra-textul (vezi atelierul 5) carac-
terului sãu, adicã ce s-a întâmplat cu el înainte de scena 
cititã. 

Ca sugestie, pedagogul poate urmãri ca fiecare copil 
sã încerce sã se punã pe sine însuºi în situaþia oferitã de 
text, pentru ca apoi sã poatã relua lectura din perspectiva 
celor înþelese.

Se reia lectura ºi se pune accent pe folosirea imagi-
naþiei pentru a înþelege cum am reacþiona noi înºine într-o 
situaþie similarã. Spre exemplu, cum m-aº simþi eu în locul 
domnului Bonacieux. Pedagogul poate oferi indicii tehnice: 
„caracterul este obosit sau grãbit“, indicii care se transmit 
imediat în lecturã. Urmãtorul nivel de interpretare ar 
consta în indicii emoþionale de genul „speriat sau îngrijo-
rat“. Este important ca pedagogul sã nu sugereze into-
naþiile corecte, ci numai sã-i ghideze pe copii cãtre starea 
interioarã a caracterului sau temperatura scenei. Într-un fel 
vorbim când suntem speriaþi ºi obosiþi ºi altfel când sun-
tem în culmea fericirii.

Pe cât posibil, copiii pot fi încurajaþi sã interpreteze 
textul dacã ei considerã cã au înþeles detaliile situaþiei. În 
acelaºi timp, nu trebuie sã simtã presiunea de a fi buni 
actori.

Temã pentru acasã

La sfârºitul atelierului, pedagogul va schimba distribuþia. 
Alþi copii decât cei care au citit acum vor citi data viitoare. 
De asemenea, el poate anunþa ce urmeazã sã se întâmple:

Data viitoare, ne vom pregãti pentru un Tribunal al 
caracterelor. Asta înseamnã cã fiecare dintre voi va avea un 
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personaj cãruia trebuie sã-i justifice acþiunile. Pentru asta, 
fiecare dintre voi trebuie sã citeascã tot romanul, fiind 
foarte atent la traseul caracterului sãu prin poveste.

Când citiþi, încercaþi sã rãspundeþi la urmãtoarele 
întrebãri, pe care le vom discuta împreunã data viitoare.

Set de întrebãri
 − Ce vârstã are caracterul?
 − Ce situaþie socialã are caracterul?
 − Ce fel de educaþie a avut caracterul?
 − Care este visul caracterului? Ce îºi doreºte sã fie în 

viaþã?
 − Cum se schimbã caracterul pe parcursul poveºtii?
 − Cine îi sunt prietenii? Cine îi sunt duºmanii?
 − Ce temperament are caracterul? Este impulsiv sau 

cumpãtat? Emotiv sau reþinut? Timid? Cautã perico-
lul, se fereºte de el sau se confruntã cu el la nevoie?

 − Ce fel de valori are caracterul: preþuieºte dreptatea sau 
puterea? Este un om milos? Preþuieºte viaþa altor 
oameni? Preþuieºte frumuseþea? Inteligenþa? Banii? 
Aventura? Este egoist? Este zgârcit?

Dacã, spre exemplu, caracterul ales de voi este zgârcit 
sau egoist, va trebui sã fiþi pregãtiþi sã-i luaþi apãrarea. De 
ce se poartã cum se poartã? Dacã se poartã într-un fel cu 
care voi nu sunteþi de acord, încercaþi sã vã gândiþi la ce i 
s-a întâmplat în viaþã de acþioneazã aºa cum ne spune 
autorul. Vã dau un indiciu: toate caracterele, ca ºi oamenii, 
cred cã au dreptate. Chiar ºi atunci când din exterior am 
spune cã greºesc, ei considerã cã procedeazã corect. Tema 
voastrã este sã vedeþi în ce fel caracterul vostru considerã 
cã are dreptate sã facã ceea ce face.



C`r]ile copil`riei ∫ 45

Menþiuni

Cel mai probabil, procesul început în acest atelier nu va fi 
uºor, copiii vor avea nevoie de exerciþiu, deci e bine ca 
pedagogul sã-ºi ajusteze aºteptãrile. E posibil, chiar pro-
babil, ca la început, chiar dacã înþeleg situaþia de viaþã, cum 
am numit-o, lectura sã nu se îmbunãtãþeascã semnificativ. 
Schimbãrile se petrec în timp ºi evoluþia variazã semnifi-
cativ de la un copil la altul. De aceea este foarte important 
ca progresul fiecãruia dintre ei sã fie mãsurat numai în 
raport cu el însuºi. Se întâmplã ca uneori cititorii mai slabi 
sã se inhibe în faþa unuia care citeºte mult mai bine sau are 
o uºurinþã mai mare în a interpreta. Scopul atelierul nu 
este sã citim frumos, ci numai sã înþelegem cum putem 
aborda o situaþie literarã astfel încât sã ne-o putem imagi-
na singuri.

Este important de reþinut cã, în aceastã variantã de 
lucru, construcþia autorului devine, într-o oarecare 
mãsurã, irelevantã. Este mult mai important ce înþelesuri 
proiecteazã copiii asupra textului, chiar dacã interpretãrile 
lor pot pãrea naive la început. Este mult mai important 
cum îl vãd ei pe D’Artagnan decât cum l-a proiectat auto-
rul. Sau, mai bine zis, cum se vãd ei pe ei înºiºi, confruntaþi 
cu situaþia propusã în carte. 

Noþiunile introduse în acest atelier sunt deosebit de 
complexe ºi implicã un efort mare de înþelegere din partea 
copiilor. De aceea e important ca ei sã nu se simtã prost 
dacã nu reuºesc din prima încercare. Pedagogul poate 
accentua ideea de exerciþiu în lecturã. Cu cât citim mai 
mult, cu atât creierul se obiºnuieºte sã extragã automat 
toate informaþiile de care are nevoie. Acest atelier este 
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oarecum ca o primã lecþie de geometrie. El explicã forme-
le geometrice, dar e cale lungã pânã la a ajunge sã le 
foloseºti fãrã sã te mai gândeºti la definiþie.

De aceea, aici nu am fãcut altceva decât sã punem 
bazele pentru cea din urmã etapã introductivã: primul joc, 
Tribunalul caracterelor, care se va desfãºura în atelierele 
7 & 8.

ATELIERELE 7 & 8 —  
TRIBUNALUL CARACTERELOR

Lecturi propuse: Cocoºatul de la Notre-Dame, Cei trei musche-
tari, Omul cu masca de fier, Marile speranþe (cãrþi apãrute la 
Curtea Veche Publishing).
Accent pe: Asumarea responsabilitãþii pentru acþiunile 
caracterului.

Am ajuns la cea din urmã etapã introductivã: 
Tribunalul caracterelor. Vom prezenta aceste douã ateliere 
împreunã pentru cã, de fapt, ambele se ocupã de acelaºi 
lucru: ºi anume pregãtirea ºi înscenarea unui Tribunal al 
caracterelor dintr-un roman ales de pedagog.

Este posibil ca în atelierul anterior sã nu fi avut timp 
suficient pentru o a doua lecturã a scenei propuse. Atunci, 
cea de-a doua lecturã va avea loc acum; rãmâne la latitudi-
nea profesorului dacã schimbã sau nu distribuþia. De 
altfel, poate cã unii copii nu ºi-au fãcut tema propusã. 
Aceasta poate fi lucratã (chiar am sugera sã fie reluatã) în 
clasã în atelierul 7. Astfel, atelierul 7 poate fi structurat 
astfel:
1. Stabilirea, în grup, a traseelor caracterelor 

(a situaþiilor de viaþã)



Accentul se pune, ca mai înainte, pe înþelegerea situaþiei 
din interior: Ce aº face în locul caracterului meu? Cum 
m-aº simþi? Ce am fãcut ºi de ce? Dacã am fãcut rãu 
cuiva, care ar putea fi justificarea mea?

2. Rãspunsurile oferite de fiecare copil la setul de întrebãri 
cu privire la caracterul sãu.

3. Stabilirea, în grup, a celor douã tabere care se opun 
una alteia în roman, corespunzând apãrãrii ºi acuzãrii:
Pentru stabilirea taberelor, este nevoie sã se introducã 
noþiunile de protagonist ºi antagonist. Mai mult, este 
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foarte important ca toþi copiii sã înþeleagã cã protago-
nistul nu este neapãrat personajul bun, ci este personajul 
care conduce acþiunea mai departe, locomotiva. De cele mai 
multe ori, el se aflã în centrul evenimentelor, uneori 
este chiar declanºatorul lor, deºi nu neapãrat. La fel, 
antagonistul nu este neapãrat personajul rãu, ci forþa care 
i se opune protagonistului.
Care este cauza protagonistului? Care este cauza antago-
nistului? Pentru ce luptã fiecare dintre ei? 
Tabãra de caractere care constituie anturajul protago-
nistului va deveni ACUZAREA, iar tabãra de caractere 
din jurul antagonistului va deveni APÃRAREA. Scopul 
jocului este sã-i aperi pe cei care la început par a fi rãi, 
dar la sfârºit trebuie înþeleºi ca oameni, cu dorinþe ºi 
aspiraþii.

4. Stabilirea, în grup, a unei distribuþii pentru proces:
a. Avocatul apãrãrii (nu trebuie sã fie distribuit într-

unul dintre rolurile principale, poate sã nu fie distri-
buit deloc).

b. Avocatul acuzãrii (la fel, poate sã nu facã parte din 
distribuþie).

c. ACUZATUL — antagonistul (ar fi interesant ca 
într-o etapã viitoare acuzatul sã fie protagonistul).

d. ACUZATORUL — protagonistul.
e. MARTORII ACUZÃRII — caracterele din anturajul 

protagonistului care depun mãrturie împotriva anta-
gonistului sau a altor personaje din tabãra lui; pot fi 
rolurile principale, dar pot fi ºi caractere secundare (e 
chiar indicat).

f. MARTORII APÃRÃRII — caracterele din anturajul 
antagonistului care depun mãrturie împotriva 
protagonistului.

g. JUDECÃTORUL OBIECTIV — profesorul.
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h. APRODUL — cel care îi aduce pe martori în boxã 
(trebuie sã fie foarte formal, sã aibã un discurs de 
introducere a martorilor în faþa judecãtorului).

i. GREFIERUL — cel care noteazã desfãºurarea 
procesului.

j. OFIÞERUL DE SALÃ — responsabil de ordine în 
sala de judecatã, se supune judecãtorului, care îi 
poate cere sã menþinã liniºtea.

k. JURIUL — se poate folosi numai în cazul în care 
existã mai mulþi copii în grupã sau poate fi adus din 
afarã, colegi ai copiilor care participã la ateliere.

Odatã stabilitã distribuþia pentru proces, profesorul 
ºi elevii vor inventa un set de reguli pe baza cãrora se va 
desfãºura procesul:

1. Reguli pentru avocaþi: 
 − pledoaria de început;
 − obiecþiile;
 − pledoaria finalã.

2. Reguli pentru martori, acuzat ºi acuzator:
 − nu trebuie sã mintã;
 − nu au voie sã facã zgomot în timpul altor mãrturii.

Profesorul le poate da copiilor indicii despre cum 
sã-ºi construiascã pledoaria ºi mãrturiile. Este necesar sã 
se stabileascã dinainte crima, scenariile obiective ale cri-
mei. Copiii vor argumenta apoi motivaþiile subiective ale 
acþiunilor, încercând sã arate, fiecare din perspectiva 
caracterului sãu, de ce au acþionat astfel.

În atelierul 7, se pot încerca, dacã timpul permite, 
câteva mãrturii de probã. Apoi copiii vor primi ca temã sã 
se pregãteascã pentru rolul lor în proces, iar în atelierul 8, 
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cel din urmã din structura introductivã, se vor pune în 
practicã regulile definite.

Scopul declarat al acestor douã ateliere este de a-i 
pune pe copii în situaþia de a-ºi asuma în mod real situaþiile 
pe care au încercat vreme de ºapte ateliere sã le 
construiascã. Fiind puºi în poziþia de a-ºi apãra caractere-
le, ei vor trece cu adevãrat dincolo de text, în lumea propriei 
imaginaþii, unde, ghidaþi de cuvintele aºternute pe hârtie, 
ei înºiºi vor fi creatorii universului romanului.

Pentru toate atelierele care urmeazã dupã primele 
opt, credem cã reluarea lucrului din atelierele 6, 7, 8 este 
suficientã pentru analiza oricãrui text, deºi profesorul 
este liber, desigur, sã mai foloseascã jocurile propuse la 
început sau sã introducã orice alte activitãþi care nu apar 
deloc în structura propusã de noi.
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4. Menþiuni finale

În primul rând, este foarte posibil ca activitãþile descri-
se în cadrul acestei scheme sã nu încapã efectiv în tim-
pul pe care îl are profesorul la dispoziþie. De aceea, 

insistãm asupra faptului cã ele sunt doar un ghid din care 
profesorul poate extrage ceea ce doreºte ºi ceea ce 
considerã cã se potriveºte grupului cu care lucreazã. 
Important ni se pare obiectivul de a-i lãsa pe copii sã 
parcurgã drumul de la ei cãtre autor, ºi nu invers, prin 
imaginaþie.

În etapele 3 & 4, de exemplu, observãm cã punctele 
sugerate necesitã o perioadã de aprofundare. În acest sens, 
ar fi mai potrivit sã înþelegem atelierele din aceste ultime 
etape strict ca obiective de lucru care se pot întinde pe peri-
oada necesarã parcurgerii lor meticuloase. Totuºi, noi 
le-am structurat în ateliere, pentru cã, pânã la urmã, 
reprezintã grupe de lucru separate, pe care un profesor cu 
un grup avansat le poate parcurge mai rapid, altul mai 
lent. Oricum ar fi, numãrul de 8 ateliere este orientativ. 

În al doilea rând, este imposibil ca vreun atelier sã se 
desfãºoare cu exactitate dupã schema propusã. Unele 
activitãþi vor funcþiona la unele grupuri, altele nu, deci pro-
fesorul este primul ºi ultimul responsabil de desfãºurarea 
efectivã a atelierelor. Noi am sugerat o direcþie, un set de 
obiective concrete de urmãrit într-o anumitã perioadã. 
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Profesorul îºi poate selecta obiectivele pe care le considerã 
relevante, poate alege sã extindã una dintre etapele sugera-
te dacã simte cã grupul nu a reuºit sã înþeleagã materialul 
sau poate comprima alte etape în care grupul este deja prea 
avansat. Poate inclusiv sã sarã peste etapele descrise aici. 
Profesorul este stãpân pe atelierul sãu.

Un alt factor important care rãmâne la latitudinea 
profesorului este timpul dedicat lecturii efective. Conform 
structurii pe care am propus-o, în aceste prime 8 ateliere, 
se citeºte relativ puþin. Accentul se pune pe lucrul la ana-
liza textului mai mult decât pe lectura propriu-zisã. Ca sã 
compenseze, profesorul poate alege sã le dea copiilor de 
citit acasã, deºi noi am sugera ca asta sã se întâmple abia 
dupã cele 8 ateliere. În principiu, dupã parcurgerea aces-
tor paºi, poate începe o analizã mai detaliatã a romanelor, 
care sã se bazeze mai mult pe mecanismele de asumare a 
situaþiei dezvoltate în ultimele douã etape descrise aici. În 
aceastã etapã de lucru avansat, este recomandabil sã se 
citeascã mult mai mult — în grup sau pe roluri —, astfel 
încât, dupã cele 8 ateliere, este posibil ca aceste cluburi sã 
se concentreze mai mult pe lecturã decât pe analizã.

În funcþie de timpul alocat atelierelor, profesorul 
poate lua în calcul faptul cã, pentru îmbunãtãþirea fluenþei 
de citire, psihologii recomandã ca zece minute din fiecare 
atelier sã fie dedicate lecturii individuale: copiii vor citi 
timp de zece minute, singuri, în liniºte sau cu voce tare.
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Încheiere

Pe tot parcursul atelierelor, ne-a interesat felul în 
care putem pune la îndemânã copiilor arme con-
crete de descifrare a textului prin imaginaþie. De la 

imaginile din spatele cuvintelor la imaginaþia în acþiuni 
definitã de scenarii obiective, sau la imaginaþia afectivã a 
lui „eu în situaþia de viaþã“ ºi, în cele din urmã, la asuma-
rea responsabilitãþii pentru acþiunile caracterului, aceste 
8 ateliere urmãresc o schemã de analizã imaginativã a tex-
tului cu care orice cititor versat opereazã în mod automat. 
Scopul urmãrit este de a-i împrieteni pe copii cu cartea.

Orice cititor versat, adevãrat prieten al cãrþii, va 
mãrturisi cã gãseºte în cãrþi prieteni, oameni dragi, 
duºmani de moarte. Ei nu vor vorbi niciodatã despre per-
sonaje literare, indiferent cât de complexe ar putea fi aces-
tea. Nu vor vorbi despre construcþia literarã impecabilã a 
lui Hamlet, vor vorbi despre el ca despre un cunoscut, îl 
vor bârfi, îl vor admira, îl vor condamna ca ºi când el ar 
exista dincolo de paginile cãrþii.

Cititorul neexperimentat are nevoie de timp ºi de 
exerciþiu pentru a putea însufleþi un text. Traseul pe care 
îl sugerãm este un fel de scurtãturã care oferã unelte con-
crete ºi circumscrie în mod direct mecanismele pe care 
orice cititor experimentat le-a internalizat deja. Ca ºi la 
ºcoalã, primele etape ale atelierelor privesc predarea 



instrumentelor, pe când cele din urmã urmãresc internali-
zarea acestora ºi automatizarea procesului de înþelegere a 
unui text ºi de creare a universului viu din spatele lui.

Literatura ne absoarbe doar atunci când ea prinde 
viaþã în mintea noastrã, atunci când personajele din poves-
te se întrupeazã în carne ºi oase, când le putem ghici 
dorinþele ºi aspiraþiile, le putem intui defectele, când 
putem empatiza cu ei, când cunoaºtem ºi înþelegem cum 
povestea este, de fapt, un fragment din viaþa lor. Abia 
atunci începem sã învãþãm din literaturã, învãþând din 
viaþa din spatele textului, aºa cum învãþãm de la alþi oameni 
din jurul nostru.

În final, ceea ce ne intereseazã este traseul copilului 
cãtre roman, de la el cãtre autor, nu de la autor cãtre el. Cu 
exerciþiu, cele douã trasee vor ajunge sã se suprapunã din 
ce în ce mai mult, pe mãsurã ce copiii învaþã sã se foloseascã 
de aceste unelte pentru a ajunge la autor mai rapid ºi mai 
corect.
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