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ARGUMENT 

 

 Civilizaţia umană şi zestea ei culturală, expresie a călătoriei umanitaţii prin veacurile timpului, 

sunt în permaneţă sub zodia dinamică a schimbării. Schimbările au fost atât de importante uneori, încât 

au fost socotite, fără ezitare adevărate revoluţii. Prima mare revoluţie este considerată ca fiind renunţarea 

la viaţa nomadă a omului, ce a condus la dezvoltarea agriculturii. A doua mare revoluţie era anunţată de 

zgomotoasa maşină cu abur şi a condus către puternica industrializare. A treia mare revoluţie este cea 

actuală şi este socotită drept informatică; nu ştim către ce ne conduce; putem doar identifica unele dintre 

expresiile pregnante ale acestei revoluţii: tehnologia şi tehnologizarea; informaţia şi informatizarea; 

imaginea şi virtualizarea. 

În acest context, privirile noastre se îndreptă către tineri şi cei mai tineri, cel puţin din două 

motive: ca ei să fie pregătiţi să cunoască cuceririle umane făcute până în prezent şi să dea un sens acestor 

noi cuceriri, în consens cu valorile umane. Aceste lucruri nu se întâmplă de la sine, ci prin mijlocirea 

educaţiei. Multiple vor fi căile prin care se vor manifesta forţele care vor contribui la educaţie. 

 Lucrarea pune în discuţie posibilitatea ca prin intermediul teatrului şi tehnicilor sale, să se 

identifice o astfel de cale; după analiza contextelor şi conexiunilor trecute şi prezente dintre educaţie şi 

teatru. Toate acestea racordate la concreteţea lumii de acum; a unei civilizaţii contemporane, expresie a 

supunerii cronice de către imaginea vizuală şi tehnologia încapsulată, încă nu în formă acutizată, dar cu 

pretenţii tot mai mari.  

Perioada actuală, încă suportă un echilibru fragil între rămăşiţele omului şurub şi omul digitizat. Cel 

din urmă reprezintă viitorul, care vrea să se impună cu o viteză care uneori face imposibilă adaptarea 

individului, pe când primul reprezintă trecutul şi cunoştiinţele dobândite într-o lume în care exerciţiul 

practicii era foarte important.  

Încercarea disperată de echilibru, încă menţine paradigma unei lumi care se prăbuşeşte uşor, dar 

constant şi care lasă copiilor noştri drept moştenire o lume cu valori expuse în vitrina unui magazin în 

care nu poţi niciodată să intri sau dacă intri nu poţi să cumperi pentru că nu ai cu ce sau nu ai voie să 

cumperi; ţi se permite însă: contemplarea, să discuţi despre ele, să le invoci ca argumente la nevoie, mai 

ales atunci când îti justifici acţiunile; dar nu să le ai . În strada din faţa magazinului colcăie valori blamate 

de toată lumea dar care ne guverneză existenţa şi pe care nu numai în sinea nostră, ci şi în acţiunile 

noastre le acceptăm tacit.  

Limitele educaţiei sunt greu de trasat; practic tot ceea ce face parte din viaţa fiecăruia dintre noi, 

tot ceea ce suntem sau ceea ce reprezentăm este educaţie; atât pentru noi cât şi pentru cei cu care intrăm 

în relaţie. Exista până nu demult ideea că educaţia este legată în special de învăţare şi bineînteles de 

procesul de memorare; sunt puţine vocile care încă mai acceptă idei atât de limitate.  

În cazul teatrului, când se încearcă definirea sau delimitarea sa, pentru a ieşi din încurcătură, se 

apelează la grecii antici sau valorile certificate: Aristotel, Poetica, definiţia tragediei, problema şi 
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problematica mimesis-ului. Aristotel avea încredere în simţurile noastre şi şi-a întemeiat întreaga filosofie 

pe o concepţie pozitivă asupra naturii umane, care ar fi capabilă de percepţia obiectivă a lumii; iată o 

concepţie pe care această lucrare o adoptă.  

 Orice educaţie ţine de cont de axiologie; valorile sunt cele care dau impulsurile care stau la baza 

oricărei educaţii sau aşa cum obişnuim azi s-o numim: idealul educaţiei. Desigur acest lucru s-a întâmplat 

în istorie şi se întâmplă şi acum, dar pentru că aceste valori sunt discutabile şi idealul din educaţie devine 

discutabil. Rolul idealului este acela de a face legătura dintre ce este şi ce ar trebui să devină omul în 

urma educaţiei. Dacă ne întorcem în istorie în Atena antică avem trăsăturile morale şi intelectuale într-un 

corp armonios şi frumos din punct de vedere fizic; în Sparta accentul cade pe spiritul militar; în Evul 

Mediu avem cavalerul cu cele şapte virtuţi (călăria, mânuirea spadei, vânătoarea, înotul, şahul, cântul şi 

recitarea de versuri) şi religiosul cu cele şapte arte liberale (gramatica, retorica, dialectica, aritmetica, 

geometria, astronomia şi muzica); Renaşterea ne aduce personalitatea umană înfloritoare şi omul 

enciclopedic; Iluminismul consacră raţiunea; odată cu maşina omul trebuie să aibă toate calităţie încât să 

satisfacă aşteptările societăţii; în Epoca Modernă educaţia trebuie să se preteze activităţii pe care individul 

o are în societate.  

 Iată cum este legiferat astăzi în România acest ideal: 

“Idealul educaţional al şcolii româneşti constă în dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a 

individualităţii umane, în formarea personalităţii autonome şi în asumarea unui sistem de valori care sunt necesare 

pentru împlinirea şi dezvoltarea personală, pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial, pentru participarea 

cetăţenească activă în societate, pentru incluziune socială şi pentru angajare pe piaţa muncii.”1 

Problema reaşezării valorilor va fi piatra de încercare a copiilor de acum, viitorii adulţi şi a 

urmaşilor acestora. Având ca premise: concepţiile lui Rousseau că omul este bun prin natura; perspectiva 

omului văzut dincolo de instincte şi porniri, dar orientat către sens, a psihoterapeutului austriac Frankl şi 

teoria că omul deţine o resursă emoţională pe care nu o accesează în mod cotidian şi nu o cunoaşte 

neaccesând-o; lucrarea propune o posibilă cale, prin intermediul teatrului, care să acceseze această 

resursă ce poate să ne pună în contact cu natura noastră originară; şi astfel să ne poată fi relevată şi 

moralitatea. 

 Când definesc educaţia, pedagogii importanţi iau în discuţie şi: calitatea, efectivitatea sau eficienţa. 

Calitatea rezidă din mai multe aspecte, printre care şi adaptarea la realitate şi realităţi. Adaptarea la 

realitate ar echivala cu accesarea adevărului şi cunoşterea adevărului, ceea ce nu este la îndemână fiinţei 

umane, aşa că se va adapta la realităţi. Acestă adaptare se traduce în practica de predare sau ştiinţa 

pedagogică. În această etapă, pot interveni: teatrul, tehnicile teatrului, dar mai ales tehnicile actoriceşti. 

Intervenţia teatrului în educaţie nu poate fi lipsită de probleme, dar este dezirabilă.  

                                            
1Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011; art.2, p.3 
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Din practica alături de copii pot spune în termenii cei mai duri că societatea contemporană a răpit 

copilului, ca cel mai ordinar hoţ de buzunare: jocul. Este posibil să fie este ultima greşală pe care 

civilizaţia mai putea s-o facă.  

Lucrurile nu funcţionează însă după o singură logică. Accesibilitatea, consecinţă directă a erei 

tehnologizate, mai ales digital, face posibilă schimbarea raporturilor relaţionale tradiţionale dintre 

diverse domenii, păstrând multe din funcţiile acestor raporturi, dar mai ales, adăugând altele noi. Artele 

nu fac excepţie: vizităm în continuare muzeele şi admirăm pictura şi ne educăm, dar şi pictăm pentru a 

ne trata depresiile, fără să devenim pictori. Mergem la teatru să ne educăm, să înţelegem; dar facem 

cursuri de actorie ca să ne educăm, să ne dezvoltăm. Prin aceste cursuri, în primul rând copilul găşeşte 

un loc unde poate primi înpoi ceea ce a avut orice copil de când există fiinţa umană: jocul. 

Simbioza dintre domenii nu se regăseşte numai în spaţiul umanist; în domeniul ştiinţific se 

creează ştiinţe noi prin contopirea a două sau mai multe ştiinţe existente, însă fără alterarea ştiinţelor care 

le-au dat naştere. Teatrul se alătură cu generozitate acestei tendinţe; numeroase fiind noile sale 

orizonturi. Există şi intersecţia cu viaţa copilului, în diverse moduri la diferite vârste ale acestuia. Din 

acestă conjuctură, nu nouă, dar semnificativ mai larg răspândită acum, copilul nu are decât de câştigat, 

pentru că indiferent de ce anume se foloseşte din tehnicile teatrului în aceaste întâlniri, toate poartă în ele 

seva unor aspiraţii care se situează pe un tărâm al valorile umane filtrate nu numai prin rodul minţilor ci 

şi prin sudoarea travaliului afectului şi exerciţiului. 

Abordarea acestei lucrări va fi una eclectică, din motive de necesitate. Pe parcurs se vor folosi ca 

argumente elemente dintre cele mai diferite din: psihologie, neurologie, neurofiziologie; dar în acelaşi 

timp nu vor fi ocolite nici pedagogia, filosofia sau istoria etc.  

M-am simţit inspirat şi motivat de vocile care reevaluează graniţele, conceptele şi concepţiile 

despre teatru şi actorie şi privesc dincolo de rama subconştientului în sfera spiritualităţii sau dincolo de 

introspecţie şi fac loc şi ştiinţelor cognitive sau neuroştiinţelor. 

Motorul acestei lucrări este realitatea din practica în mediul aplicaţiilor teatral-educative pentru 

copii. La puţin timp după începerea acestor experinţe (aceste prime experienţe sunt legate de lucrul cu 

Sylvia Rotter2 la Teatrul Vienez de Copii, dar şi de Di Trevis3), mi-am făcut un obicei de a ţine un fel de 

caiete de notiţe, pe care aş putea să le denumesc şi jurnale, dar ar fi impropiu pentru că nu am urmărit 

înregistrarea evenimentelor, ci mai degrabă a proceselor, tehnicilor, jocurilor, impresiilor sau 

concluziilor la care ajungeam după o anumită perioadă de timp în care îmi propuneam să investighez o 

anumită problemă. Au fost şi sunt multe întrebările la care căutam şi caut răspuns. Deşi vorbesc de 

întrebări care au început să mă preocupe cu ani în urmă, răspunsurile privind unele aspecte s-au 

cristalizat mai uşor, alte din contră încă îşi caută formulări juste. 

                                            
2 Sylvia Rotter este fondator şi director al Das Wiener Kindertheater; absolventă a Academiei Regale de Arte 
Dramatice din Londra (Royal Academy of Dramatic Arts); a dezvoltat o metodă de lucru specifică teatrului cu copii 
numită Metoda Rotter 
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În cadrul aplicaţiilor teatral-educative pentru copii şi nu numai au fost puţine cazurile în care am 

lucrat singur. Conjunctura a făcut ca aproape întotdeauna să lucrez în echipă, aşa că mi-a fost dat să 

observ diverse opţiuni şi moduri de lucru. Inevitabil, am făcut echipă cu oameni care lucrează având 

opţiuni diferite, uneori discutabile. N-am să redau supliciul lucrului cu astfel de “pedagogi”, însă, în 

timp, puţin câte puţin, în mod cert şi datorită acestora, m-am apropiat de multe răspunsuri pe care le 

căutam. 

Unele lucruri poţi să le înţelegi foarte uşor de la copii, sunt atât de transparenţi şi de reali încât 

dacă eşti deschis faţă de ei şi au încredere în tine îţi deschid cele mai nebănuite porţi de cunoaştere. 

Aceste lucruri nu pot fi prezentate pur şi simplu pentru că ele nu sunt argumente. Aşa am început să 

supun toate răspunsurile pe care le-am găsit rigorilor ştiinţele pe care le-am enumerat mai sus.  

 Toate aceste preocupări se subordonează ipotezei de lucru principale a cercetării: modul de viaţă 

actual, tehnologizat, asociat cu un bombardament de conţinut informaţinal parvenit via imaginea vizuală, 

aduc schimbări dintre cele mai subtile în ceea ce se numeşte generic dezvoltarea umană. Aceste modificări 

subtile produc sau provoacă la rândul lor schimbări ce pot fi sesizate şi cuantificate. Cursurile de teatru, 

prin specificul activitaţii, pot să contribuie la stimularea unei dezvoltări umane armonioase cu impact 

implicit în educaţia actuală. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
3 Di Trevis este regizoare de teatru din Anglia cu o bogată activitate internaţională; cunoscută şi pentru masterclass-
urile de succes destinate pregătirii actorului, desfăşurate mai ales în SUA 
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Capitolul I 

Conexiunea dintre teatru şi educaţia copiilor  

 

Întotdeauna teatrul a adunat oamenii; în urma aceastei întâlniri, unii au fost înfricoşaţi şi l-au 

repudiat, alţii s-au îndrăgostit de el. Ambele categorii i-au simţit forţa. Cei din prima categorie s-au 

folosit de teatru pentru a-şi atinge scopuri precise; uneori politice, alteori religioase etc. Cei din urmă au 

transformat dragostea în fascinaţie. Au încercat să-l înţeleagă mai bine păşind în lumea lui, facând şi ei 

teatru sau teatru de amatori cum am spune cu preţiozitate astăzi când avem învăţământ vocaţional. Este 

cazul ideal al aproprierii dintre teatru şi educaţia copiilor. Forma sub care teatrul a pătruns în cadrul 

şcolilor este teatrul şcolar fie ca eveniment de sine stătător, fie ca parte a serbărilor şcolare. Despre 

prezenţa aceasta sunt mărturii încă din vremurile în care educaţia era un lucru rar. Rusia, Marea Britanie 

care atunci era Anglia au exemplele cele mai importante; dar avem chiar şi pe teritoriul ţării noastre.  

 

I.1. Repere universale: Harriet-Finlay Johnson, Alice-Minnie Herts şi Henry Caldwell Cook 

Localitatea Sompting, din sudul Marii Britanii, se remarcă la începutul secolului trecut pe plan 

naţional şi chiar internaţional prin şcoala condusă de directoarea Harriet-Finlay Johnson. Aceasta adoptă 

idei liberale în ceea ce priveşte predatul şi introduce în şcoală o varietate de cursuri printre care şi cele ce 

au la bază arta dramatică, lucru foarte neobişnuit pentru epoca victoriană.  

În principal, prin ideile sale oferă libertate şi autonomie elevilor, modificând raportul dintre elev 

şi profesor, dar şi modalitatea în care sunt acumultae cunoştiinţele de către elevi. 

 “M-am gândit de ce să nu preiau principiul de învăţăre, ce stă jocurilor de la grădiniţă, adică văzând şi 

făcând lucruri, şi la copii mai mari, de şcoală. Aşa am şi făcut, numai că am schimbat ceva: în loc să las profesorul 

să iniţieze sau să conducă jocul, am cerut copiilor să studieze natura, şi nu numai pentru el însuşi ci studiind-o 

copilul să devină autorul jocului sau al piesei. ”4 

Toate aceste practici dezvoltate de H.F. Johnson, vor avea un ecou răsunător atât în rândul 

contemporanilor cât şi în rândul celor care se vor îndrepta peste ani către acestă modalitate de educaţie.  

Graţie experienţei acumulate în timp realizează o adevărată metodologie pe care o mărturiseşte. 

aşternând-o pe hârtie. În 1912, aşadar acum peste un secol publică The dramatic method of teaching. 

Lucrarea prezintă referinţe şi metode concrete şi rămâne importantă şi azi pentru că se teoretizează 

pentru prima dată cât de importanat este procesul şi nu rezultatul; un aspect pe care ulterior teoreticienii 

care se vor ocupa de teatru în educaţie îl vor dezbate foarte aprig.  

                                            
4 Johnson, Harriet-Finlay - The dramatic method of teaching, Ginn Company, New York, 1912,p.7 
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The dramatic method of teaching este însoţită numeroase fotografii document, pe unele dintre ele, 

reprezentative, le prezint în Anexă. 

Ecou şi mai puternic vor avea preocupările lui Alice-Minnie Herts, de peste ocean. În 1903, la 

New York, ia fiinţă Children’s educational theatre sub tutela The Educational Alliace, înfiinţată în 1889 ca un 

cămin pentru refugiaţii evrei care vin din Europa de Est la New York; aşa cum aflăm din lucrarea lui 

Jeffrey S. Gurock, East European Jews in America, 1880-1920. Apoi, acest cămin se transformă într-o 

adevărată instituţie de sprijin social şi cultural cu numeroase programe; activitatea ei desfăşurându-se şi 

în prezent.  

Menţionez că materialul pe care l-am considerat util pentru lucrarea de faţă a fost doar acela care 

priveşte dincolo de controversele privind comunitatea evreiască cu a cărei istorie este foarte legată şi 

acestă instituţie, mai ales că personalitatea despre care vorbim tratează teme universale şi nu particulare.  

Revenind la Children’s educational theatre, trebuie să menţinăm că începutul activităţii a fost onorat 

de prezenţa lui Mark Twain la spectacolul inaugural. Ulterior, scriitorul se va alătura Consiliului 

Consultativ. Cea mai grea muncă îi revine lui Alice-Minnie Herts, care va conduce acest program în care 

erau realizate spectacole cu distribuţie mixtă adulţi-copii, destinate copiilor, deşi în mod real publicul era 

mixt.  

După o existenţă de şapte ani, activitatea se întrerupe ca urmare a îmbolnăvirii lui Alice-Minnie 

Herts. Succesul fantastic pe care l-a avut şi interesul pentru acest gen de abordare s-a manifestat printr-o 

avalanşă de scrisori prin intermediul cărora expeditorii cereu destinatarei lămuriri şi sfaturi care să-i 

ajute pe ei sau pe alţii în demersuri asemănătoare. 

După un an de zile de la îmbolnăvire, primind scrisorile, Alice-Minnie Herts se decide să scrie 

The children’s educational theatre, ce va fi publicată în 1911. Ideile principale sunt legate de instinctul 

dramatic, care este considerat o adevărată forţă educativă pentru copii alături de drumurile pe care le 

deschide raţionalul. Folosirea acestui instict presupune o abordare etică pentru că presupune stimularea 

emoţiilor. Autoarea îşi mărturiseşte umilinţa şi declară că nu doreşte să demonstreze o teorie pedagogică, 

pentru că asta ar echivala cu o fugă faţă de principiile care au stat la baza acestei iniţiative.  

Instictul, nevoia pentru dramatic este înţeles din interesul pe care îl constată la copii şi tineri 

pentru zona enterteiment-ului din vremea respectivă, o dorinţă nesătulă pentru show. Se caută explicaţii 

psihologice şi se creditează ideea că acesta este un mod prin care imaginile abstracte ale propriei 

imaginaţii se văd realizate într-o formă concretă. Instinctul dramatic ne este prezentat ca o fază a 

imaginaţiei, fază în care formele neclare ale minţii devin tangibile şi tind să ia forme concrete în mediul 

înconjurător: 

“Ce am spus şi spun este că susţin afirmaţia uramătoare: copilul este în mod natural şi normal dramatic, 

iar activitatea dramatică a fost un prim factor în viaţa şi educaţia copilului înafara şcolii, unde într-adevăr, se 

obţine adevărata educaţie. ”5 

                                            
5 Herts, Alice-Minnie - The children’s educational theatre, Harper, New York, 1911, p.7 
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În ciuda succesului cărţii nu a fost posibilă reluarea şi continuarea activităţii Children’s educational 

theatre la The Educational Alliace; motivele sunt speculate de mulţi autori, însă prefer să rămânem la 

motivul concret şi anume: lipsa banilor. Nu este însă sfârşitul pentru munca autoarei noastre care 

provenind dintr-o familie de filantropi preocupaţi de cauzele umaniste, după cum ne împărtăşeşte în 

prefaţa volumului, îşi continuă activitatea realizând alte spectacole alături de Jacob Heniger, care îi va 

deveni soţ şi sub al cărui nume Heniger- Herts va publica The Kingdom of the Child în 1918.  

Ideile din acestă a doua carte sunt aceleaşi cu cele din prima carte, însă autoarea este mult mai 

fermă şi încercă să caute diferite modalităţi prin care să îşi susţină munca: 

“Oricând privesc un grup de copii la joacă şi văd cum în mod universal toţi copii pretind în mod constant 

că sunt altcineva mă minunez că viaţa acesta adevărată din a se juca de-a, a fost atât de puţin studiată şi atât de 

sărac aplicată în dezvolatea copilului. ”6  

Ambele cărţi sunt însoţite de fotografii sugestive, pe unele dintre ele le prezint în Anexă. 

Trecând Oceanul înapoi în Anglia, în 1917, profesorului de limba engleză Henry Caldwell Cook i 

se publică prima ediţie a cărţii The Play Way, atât în Marea Britanie cât şi în Statele Unite ale Americii. 

Cartea este scrisă pe parcursul mai multor ani; după cum recunoaşte autorul în prefaţă, părţi din carte 

fiind publicate anterior ca articole separate în publicaţia The new age. Forma definitivă a cărţii, care 

include şi aceste articole este finalizată în 1915; pentru cititorul contemporan trebuie menţionat că 

diferenţa de doi ani de la scriere la publicare pentru acum un secol era rezonabilă.  

Această carte poate fi considerată, fără exagerare, un adevărat manual de învăţăre a limbii engleze 

prin intermediul teatrului. Construind o cameră după modelul teatrului elisabetan în interiorul şcolii la 

care preda limba engleză, Henry Caldwell Cook împreună cu elevii săi de la Perse School din Cambridge, 

Marea Britanie, dramatizau sau foloseau texte din literatura dramatică pentru a le juca. Prin acest mod 

de abordare a predării limbii şi literaturii engleze, ridică semne de întrebare asupra sistemului de 

învâţământ orientat către cunoştinţe, pe care îl vedea mai degrabă a fi pus în slujba pregătirii copilului ca 

viitor cetăţan al unei lumi moderne.  

Prin jocul actoricesc Cook vede o adevărată oportunitate pe care copiii o au la îndemână în a 

examina problemele de ordin politic, economic şi social, în urma cărei examinări aceştia devin capabili 

să-şi formeze abilităţi necesare existenţei în societate. Principiile generale enunţate în primul capitol al 

cărţii; şi reluate pe parcurs, analizate acum, desigur nu sunt unitare, unele sunt din domeniul educaţiei, 

altele din domeniul teatrului, însă cartea a fost şi rămâne un reper important atât pentru ideile pe care le 

promovează, dar mai ales pentru că nu sunt simple reflexivităţi ci are şi validarea practicii.  

Materialul scris este însoţit şi de o bogată colecţie de fotografii, unele reprezentative sunt 

prezentate în Anexa. 

Modul de gândire, pe care Henry Caldwell Cook l-a adoptat, poate fi înţeles din propriile lui 

cuvinte: 

                                            
6 Heniger-Herts, Alice-Minnie - The Kingdom of the Child, Dutton, New York, 1918, p. 91 
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“The Play Way este o încercare de a obţine conduita optimă şi adevărată în amestecul din care funcţioneză 

toate puterile omeneşti. Dacă este adevărat că nu trebuie să acţionăm fără să gândim, de ce nu poate fi adevărat că 

nu trebuie să gândim fără să acţionăm ”7 

The Play Way îi este dedicată lui William Henry Denham Rouse, director al Perse School, profesor 

de latină şi greacă. Acesta l-a influenţat enorm pentru că susţinea că se poate învăţa şi făcând, nu numai 

auzind şi văzând, idei ale aşa numitei metode directe de învăţare. În 1911 după cum susţine D.J.Jones, a 

organizat chiar şi şcoli de vară pentru a forma profesorii pentru acestă medodă. Iată şi amănunte 

interesante despre personalitatea celui care l-a influenţat pe Henry Caldwell Cook: 

“Rouse avea o personalitate independentă până la excentricitate; ura aproape orice fel de maşină, birocraţia 

şi examenele publice” 8 

Rouse preda latina şi greaca prin metode care nu erau străine de practicile din epoca elisabetană, 

când în şcolile medii din Anglia se jucau piese sau se ţineau discursuri oratorice în limba latină sau grecă 

având ca scop însuşirea şi stăpânirea celor două limbi, după cum ne spune D.J.Jones în capitolul dedicat 

lui William Henry Denham Rouse în lucrarea A Vision Realised: A History of the Perse and its move from 

Gonville Place to Hills Road forty years ago.  

Putem specula pornind de la aceste amănunte că există rădăcini destul de îndepărtate în timp ale 

acestei conexiuni dintre teatru şi educaţie; care până la urmă au condus către lucrarea stălucită a lui 

Henry Caldwell Cook. 

Carţile şi autorii succint prezentaţi în acest capitol vor fi, nu numai izvor de inspiraţie pentru 

practicienii din viitor, dar sunt şi mărturie pentru cât de presantă a devenit problematica educaţiei la 

începutul secolului trecut. Problemă la a cărei rezolvare, teatrul prin tehnicile sale, acum, mai mult decât 

atunci, este solicitat să contribuie. 

 

I.2. Reperele româneşti ale conexiunii dintre teatru şi educaţia copiilor 

Legărura dintre teatru şi educaţie pe teritoriul ţării noastre cunoaşte patru etape distincte: teatrul 

şcolar din secolul al XVIII-lea din regiunea Ardealului; perioada de la sfârşitul secolului secolului al XIX-

lea şi prima jumătate a secolului al XX-lea, cu perioada maximă de înflorire în perioada interbelică; 

jumătatea de secol comunistă din istoria României şi perioada actuală.  

În continuare o să prezentăm aspecte caracteristice din primele două perioade, care sunt mai 

puţin cunoscute. 

Prima perioadă începe la mijlocul secolului al XVIII-lea, în anul 1755, când elevii şcolii de la Blaj 

sunt protagoniştii evenimentului de referinţă istorică pentru teatrul şcolar, prin seria de spectacole pe care 

le susţin în perioada Crăciunului. Românii din zona Ardealului, deşi se aflau într-o situaţie delicată din 

                                            
7 Cook, Caldwell – The Play Way, Stokes Company, New York, 1917, p.15 

8 Jones, D.J. - A Vision Realised: A History of the Perse and its move from Gonville Place to Hills Road forty years ago, Perse 

School, 2001, p.29 
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punct de vedere politic şi religios, se pare că sunt primii care au fost parte a unor manifestări specifice 

teatrului şcolar. Evenimentul are semnificaţie importantă şi pentru teatrul românesc pentru că atunci se 

consideră că avem şi prima reprezentaţie teatrală în limba română. 

Conjunctura religioasă, de înlăturare a oricărei urme de ortodoxism în Ardeal, a avut cel mai 

mare rol în existenţa acestor evenimente, deşi există o componentă ce poate fi legată în mod direct cu 

spiritul naţional al românilor din acestă zonă ce nu poate fi negată, însă nu acesta a fost determinantă. 

Acestă conjunctură a făcut posibilă deschiderea şcolilor de la Blaj, cu un an înainte, în 1754. 

 “Sub raport organizatoric, în spiritul unor tradiţii ori inovaţii în materie de învaţământ transilvănean, la 

Blaj au fost înfiinţate în toamna anului 1754, patru instituţii cu un profil diferenţiat, aşa cum reiese din cercetarea 

actelor fundaţionale: 1) şcoala de obşte; 2) şcoala latină (gimnaziul); 3) seminarul din mânăstirea Sf. Treime 

(crăiesc); 4) seminarul Buna Vestire (diecezan).”9  

Şcolile de la Blaj au fost un proiect al Arhieparhiei de Făgăraș și Alba Iulia, a Românilor uniţi, 

aparţinând deci Bisericii Române Unite cu Roma sau Biserica Greco-Catolică, condusă în acel moment de 

Inocențiu Micu-Klein. De importanţă majoră pentru elevii români, rămâne accesul la educaţie prin 

intermediul acestor şcoli din Blaj.  

Rămâne un mister cum a fost posibil ca elevii şcolilor de la Blaj să fie protagoniştii primei 

reprezentaţii teatrale în limba română; la un an de la deschiderea şcolii!!! Lucrul acesta extraordinar 

poate fi pus parţial pe seama contactului pe care elevii românii probabil îl aveau cu şcolile iezuite şi 

reformate în care aveau loc în mod regulat reprezentaţii teatrale. Este foarte posibil ca elevii văzând 

reprezentaţiile respective să se fi simţit inpiraţi să realizeze şi ei astfel de reprezentaţii. Se poate în acelaşi 

timp ca sprijinul dat de Grigore Maior, viitor episcop al Blajului al Bisericii Române Unite cu Roma să fi 

fost determinant. Contradictorii rămân părerile referitoare la text şi la la contextul în care s-a produs 

evenimentul.  

“Profitând de absenţa din localitate a episcopului, plecat în vizită canonică la Baia Mare, elevii acestor 

şcoli pregătesc o reprezentaţie teatrală, sprijiniţi fiind în acţiunea lor de câţiva profesori, în fruntea cărora se găsea 

Grigore Maior, viitorul episcop al Blajului. Este foarte posibil ca această faţă bisericească plină de îndrăzneală să fi 

sprijinit şi alte manifestări de acest gen ale şcolarilor deoarece numele său este aclamat la sfârşitul unei piese de 

teatru scrise probabil în acelaşi centru cultural, câţiva ani mai târziu, pe vremea când era episcop.  

Comoedia pe care au jucat-o elevii blăjeni în acel memorabil an 1755, a fost probabil cu caracter religios: un 

fel de Irozi, de vreme ce unul era costumat ca rege, îngeri, un stegar, un toboşar, doi ţigani, un etiopian, un sol, etc 

Dintr-o anumită tactică, piesa n-a fost reprezentată la Blaj, ci numai în satele din jur. La spectacole a fost atras un 

mare număr de spectatori plini de curiozitate şi admiraţie faţă de micii artişti. Între cei ce-au asistat, se găseau nu 

                                            
9 Mârza Iacob, Tradiţie şi inovaţie în învatamântul transilvanean din Epoca Luminilor: şcolile de la Blaj, Annales 
Universitatis Apulensis, Series Historica, 8, 2004, p. 75 
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numai români ci şi germani, saşi sau unguri, care regretau că între elevii lor nu se găsesc apţi pentru asemenea 

lucru.”10 

 Un moment important pentru istoria teatrului românesc, mai ales al dramaturgiei româneşti, mai 

degrabă speculativ pentru teatrul şcolar este reprezentat de Occisio Gregorii in Moldavia Vodae tragice 

expressa sau Uciderea lui Grigore Vodă în Moldova exprimată sub formă de tragedie, manuscris găsit de 

Nicolae Densușianu în biblioteca Episcopiei Române Unite din Oradea şi care a fost considerat de către unii 

cercetători ca fiind cel mai vechi text de teatru în limba română; alţii din contră nu îl iau în considerare. 

Caracter speculativ are teoria istoriografului teatral Ştefan Mărcuş care situează ca posibilă o practică 

similară elevilor de la Blaj la Oradea. Acesta îşi susţine teoria pe faptul că în şcolile iezuite exista o sală 

destinată special pentru teatru şi că practica acesta a teatrului şcolar s-ar fi perpetuat şi cu elevii români 

după desfinţarea acestuia.  

“Într-un articol publicat în anuarul Muzeului de istorie din Oradea din 1888-1889, Bunyitai Vineze, 

expunând rezultatul cercetărilor sale făcute în arhivele şcolilor iezuite, afirmă că a găsit în aceste arhive nu mai 

puţin de 35 de piese jucate de şcolarii orădeni începând cu anul 1731. Subiectul lor era luat din antichitatea greco-

romană sau din istoria Ungariei, după cum arată şi titlul câtorva dintre ele: Attilius Regulus, Aristides, Iphigenia, 

Caracala, Zrinyi, Sf Ladislau. Ele erau astfel construite încât să aibă puţine personaje feminine, care erau 

interpretate tot de băieţi. Reprezentaţiile se aranjau la început o dată pe an, pentru ca apoi să ajungă până la 4-5 pe 

an. În clădirea şcolii iezuite exista o sală special amenajată pentru spectacole, numită "theatrum", destinată 

serbărilor şcolare şi reprezentaţiilor teatrale. În această sală, sau poate şi aiureil, reprezentaţiile teatrale ale 

şcolarilor au continuat până în 1773, când se desfiinţează ordinul iezuiţilor, iar şcolile lor sunt preluate de către 

greco-catolici. Probabil că "theatrum" -ul de acolo a continuat să servească aceluiaşi scop şi pentru elevii români 

din seminarul greco-catolic care a functionat în aceeasi clădire.”11  

 Cercetarea istoriografului teatral amintit rămâne importantă pentru că defapt stabileşte un 

moment clar, anul 1731, în care la Oradea, deşi nu în limba română, teatrul şcolar exista şi datorită 

acestui obicei din şcolile iezuite, dar care era adoptat şi de reformaţi, a fost posibil momentul important 

de la Blaj din 1745. 

Perioada următoare, de la sfârşitul secolului secolului al XIX-lea şi prima jumătate a secolului al 

XX-lea, cu perioada maximă de înflorire în perioada interbelică; este legată de reformele lui Spiru Haret 

care au avut în vedere şi nivelul cultural prin susţinerea a unor variate activităţi, ca de exemplu societăţile 

şi cercurile culturale de pe lângă şcoli, care aveau printre activităţi şi pe cele legate de teatru. Lucrurile au 

fost destul de greoaie la începuturi, mai ales datorită dificultăţilor de ordin financiar; însă trebuie să 

notăm coerenţa intenţiilor care a dus la apariţia ca gen dramatic a teatrului de copii. Colecţiile Biblioteca 

Tinerelor Vlăstare sau Teatru pentru copii şi tineret sau Teatrul Şcolar din Publicaţiile Casei Şcoalelor ne râmăn 

mărturie.  

                                            
10 Chirilă Dumitru, Drimba Lucian, Morariu Mircea, Pop Elisabeta, Vasilescu Stelian, Teatrul românesc la Oradea 
Perspectivă monografică, Editura Revistei Familia, Oradea, 2001, p.10. 
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Un moment important pentru teatrul şcolar este reprezentat de decizia din 1923 a Ministrului 

Educaţiei care pe baza legii educaţiei din 1919, prin care înfiinţează şi organizează comitetele şcolare în 

toate școlile primare din întreg cuprinsul ţării. 

“Art. 2. — Instituirea acestor comitete şcolare are de scop, de: a supraveghea conducerea şi bunul mers al 

şcoalei; a asigura întreţinerea localului şi a materialului didactic, a dota şcoala cu cele necesare; a clădi, a completa 

şi îmbunătăţi localurile anexate şcoalei; a contribui la înfiinţarea grădinilor şi muzeelor şcolare, a atelierelor de 

lucru; a înfiinţa şi susţine bibliotecile şcolare şi populare; a înfiinţa cursuri speciale de un grad superior celui 

primar, a ajuta facerea de conferinţe, lecturi şi şezători, cercuri culturale, serbări, teatrul şcolar, coruri şcolare, a 

îndruma pe tineri spre comerţ, agricultură și meserii; a înfiinţa societăţi corale, de jocuri, de gimnastică, de ajutor 

reciproc, excursii şcolare, etc; a pregăti pe elevi pentru educația lor socială şi cetăţenească; a ajuta pe elevi cu 

cărţi,cu îmbrăcăminte, cu mâncare, înfiinţând cantine şi cămine şcolare, a ajuta asistenţa medicală gratuită a 

elevilor săraci; a înfiinţa băi şcolare; a organiza coloniile şcolare, cursuri în aer liber, etc.”12 

Acestă măsură a dus la dinamizarea activităţilor teatrului şcolar în perioada interbelică. 

Nenumărate mărturii avem la dispoziţie despre teatru şi copii din acestă perioadă, remarcabilă pentru 

evoluţia învăţământului românesc în general. Trebuie menţinat că teatrul şcolar nu era întâlnit doar în 

şcolile din oraşe, unde posibilităţile financiare existau totuşi, deşi erau modeste şi ele. Prin teatrul sătesc s-

a urmărit accesul către instrucţie, educaţie şi cultură a categoriilor cele mai defavorizate, de la sate în 

mod special. 

Grăitoare, în acest sens rămâne coperta Bibliotecii Tinerelor Vlăstare care înfăţişează doi copii de 

ţărani interpretând o scenă din Surdul o potriveşte. 

                                                                                                                                                         
11 Idem, p. 9 
12 Regulament pentru aplicarea Decretului-Lege privitor la organizarea comitetelor şcolare de pe lângă şcoalele primare 1923 ( 
pus la dispoziţia autorului prin amabilitatea Bibliotecii Central Universtare Bucureşti) 
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Foto nr.1  

Coperta nr.3 al Bibliotecii Tinerelor Vlăstare 

I.3. În căutarea necesităţii conexiunii dintre teatru şi educaţia copiilor 

Momentele istorice prezentate au nu numai scopul de prezenta informaţii ci şi de a veni în 

spijinul dorinţei de a afla ce necesităţi care au stat la baza conexiunii dintre teatru şi educaţie. Au pornit 

aceste necesităţi dinspre teatru către educaţie sau dinspre educaţie către teatru? 

Poziţionarea faţă de teatru poate fi cauza unei prejudecăţi pe care ar trebui să o evităm; tentaţia de 

a crede că legătura dintre teatru şi educaţie este o expresie a redefinirii formelor şi graniţelor teatrului 

este destul de mare şi ne limitează înţelegerea fenomenului în ansamblu. 

Privind conexiunea dintre teatru şi educaţie ca o necesitate a teatrului, este de luat în seamă 

migrarea teatrului către spaţiile experimetale sau neconvenţinale şi diversificarea formelor sale; anii ‘50 sau ‘60 

sunt consemnaţi de istoria teatrului ca un adevărate focare în acest sens. Cauzele acestui fenomen sunt 

multiple, dar dacă dorim un caz cu semnificaţie acesta este Brecht. Alături de articolele scrise începând 

cu 1936 în care se poziţionează faţă de Stanislavski, Reinhardt sau Copeau, în lucrarea dedicată teatrului 

experimental, titlul tradus în engleză On expermental theatre, în conformitate cu convingerile sale 

marxiste, vede două funcţii ale teatrului: una instructivă şi alta distractivă. Mai mult decât atât, luând în 

discuţie Naturalismul, identifică în asimilarea artei cu realitatea impactul şi puterea socială a teatrului. 
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Teatrul devine astfel sursa unor modele de viaţă care să ajute spectatorii să înţeleagă mediul social şi să-l 

stăpânescă raţional şi emoţional.  

 Privind lucrurile dinspre educaţie, constatăm că există destule argumente şi din perspectiva 

căutărilor din domeniul acesta şi sunt situate în istorie cu mult înainte de cartea lui Henry Caldwell 

Cook, Alice-Minnie Herts sau Harriet-Finlay Johnson. 

Faptul că educaţia a fost şi este într-o permantă căutare de mijloace prin care să pună în practică 

principiile care să răspundă cerinţelor reale şi actualizate, uneori radicale, din societate este cunoscut:  

 “De fiecare dată când apare o criză sau tranziţie socială importantă, sistemul educaţional este interpelat, 

somat să dea socoteală şi să se transforme pentru a răspunde noilor exigenţe. Proces normal, la urma urmei, dacă 

ne gândim la rolul – cheie pe care îl joacă educaţia în materie de socializare şi de formare a membrilor societăţii, 

consideraţi deopotrivă cetăţeni, producători, consumatori.” 13 

Mergând pe acestă logică; un moment semnificativ pentru conexiunea pe care o avem în discuţie 

este marcat de Jean-Jacques Rousseau, care publică în 1762, Émile, Or Treatise on Education (denumirea 

traducerii în limba engleză pe care am folosit-o ca material bibliografic); lucrare considerată chiar şi de el 

ca fiind cea mai bună din câte a scris. Compusă din cinci cărţi şi plină de critici la adresa Iluminismului, 

prefigurând Romantismul, pune în discuţie întrebări destul de incomode, cum ar fi relaţia dintre individ 

şi societate. Răspunsurile pe care le-a formulat sunt nu numai filosofice, ci au şi o bogată încărcătură 

politică; ceea ce a atras după sine interzicerea lucrării la Paris, la scurt timp după publicare.  

Ideile sale în domeniul educaţiei pornesc de la ideea că omul este bun prin natura sa: 

 “Totul este bun când iese din mâinile Creatorului ; totul degenerează în mâinile omului. El sileşte un 

pământ să hrănescă produsele altuia, un pom să poarte fructele altuia. Amestecă şi confundă climele, elementele, 

anotimpurile. Îşi mutilează cîinele, calul, sclavul. Răstoarnă totul, desfigurează. Nu vrea nimic aşa cum a făcut 

natura, nici măcar pe om, vrea să-l dreseze şi pe el ca pe un cal de manej, vrea să-l potrivescă după placul lui. 

Prejudecăţile, autoritatea, necesitatea,exemplul, toate, instituţiile sociale în care ne găsim cufundaţi înăbuşă în om 

natura şi nu pune nimic la loc. Dar natura ştie ea mai bine.” 14 

Ideeile acestea sunt prezente atât la Henry Caldwell Cook cât şi la Harriet-Finlay Johnson, 

amândoi aducând ca argumet pentru metodelor lor de educare prin tehnicile teatrale, că ceea ce este 

natural sau vine natural copilului, de exemplu jocul, este de preferat în locul metodelor care îl 

îndepărtează pe copil de aceste lucruri.  

  Ducând mai departe ideea privind existenţa unei bune naturi umane cu care omul se naşte, un 

model de om pe care Rousseau îl consideră infailibil este cel al omului dinaintea civilizării, pentru că este 

îmbibat cu bunătate naturală şi ghidat de către o simţire morală. Aşadar, dacă aceste simţiri există în noi, 

ar trebui să existe posibilitatea ca printr-un mod sau altul să putem să le şi accesăm.  

                                            
13 Moeglin, Pierre – Industriile educaţiei şi noile media, Polirom, Iaşi, 2003, p.46 

14 Rousseau, Jean-Jacques – Emil sau Despre educaţie, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1973, p.7 
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 O posibilă cale prin care am putea să descoperim lucruri despre noi ne oferă chiar arta actorului. 

Dacă luăm în considerare mărturiile actorilor privind momentele de graţie, în care sunt foarte implicaţi 

emoţional, atunci credem că este posibilă o descoperire a unei simţiri foarte profunde, pe care în mod 

cotidian nu o accesăm. 

Elly Konijn în lucrarea Acting emotion îşi asumă greaua misiune de a studia emoţiile actorilor în 

timpul spectacolelor. În acest demers are în vedere ideile lui Diderot din Paradox despre actor, dar ţine 

cont şi de teoriile despre actorie racordate la cercetările contemporane din psihologia emoţiei, cum ar fi 

Frijda (Nico Henri Frijda este profesor de psihologie la Universitatea din Amsterdam;cerecetătorul s-a 

remarcat prin studiile sale despre emoţii, mai ales care privesc emoţiile şi expresiile lor faciale). Ca să fie 

concludentă cercetarea ia în considerare şi diferenţierea dintre opţiunile celor două mari stiluri de joc, 

trăire şi detaşare.  

Studiul pe care îl face se bazează pe datele obţinte din chestinarea a 341 actori profesionişti din 

Europa şi Statele Unite ale Americii, majoritatea având cel puţin 10 ani de experienţă, cei mai puţini dintre 

ei având minim 3 ani de experinţă. Actorii au răspuns la întrebări în urma experiţelor avute în timpul 

spectacolelor jucate în ultimul an: 

“Rezultatele arată că intensitatea medie a emoţiilor intenţinate pentru personaj sunt comparabile şi 

aproape identice cu cele efective din timpul spectacolului. Rolurile studiate de actori prezintă o mare varietate de 

emoţii. Emoţiile caracteristice personajelor, denumite emoţii < prototip>, sunt mult mai intense decât emoţiile pe 

care actorii intenţinau să le portretizeze şi decât cele pe care actorii le cunoşteau până atunci.” 15 

Studiul acesta printre altele ne spune că există o resursă emoţională pe care nu o accesăm în mod 

cotidian şi nu o cunoaştem neaccesând-o. Prin teatru această resursă devine accesibilă actorului. Putem 

să speculăm mai mult şi să considerăm că este posibil ca această implicare în emoţional nu doar să ne 

dezvăluie o sursă neştiută ci aceasta să fie uitată; iar dacă este aşa ea poate să ne pună în contact cu natura 

noastră originară; şi dacă este să-i dăm credit lui Rousseau, ea poate să ne releve şi moralitatea.  

 Cunoaşterea, nu numai a emoţiilor dar şi prin intermediul acestora, este un element aproape 

universal al metodologiilor de lucru cu copiii care au la bază tehnici teatrale sau actoriceşti. 

 Trebuie să menţinăm aici că relaţia lui Rousseau cu teatrul nu este deloc una amicală, este foarte 

cunoscută polemica sa cu Jean-Baptiste le Rond d'Alembert (matematician, fizician, filosof, inițiator și 

editor al Enciclopediei alături de Denis Diderot). Acesta din urmă propunea în 1758 înfiinţarea unui teatru 

public în Geneva. Gestul a condus la un schimb de scrisori între cei doi, în urma căruia se dezbate atât 

impotanţa politică a artelor, dar şi chestiuni punctuale despre teatru şi actorie. În opinia lui Rousseau 

teatrul ducea mai degrabă către falsificare, iar actorul în mod intenţionat se îndepărtează de sine şi astfel 

de universalitatea trăirilor morale.  

                                            
15 Konijn, Elly - Acting emotion, Amsterdam University Press, 2000, p.71 
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Fără a încerca să răstălmăcesc opinia lui Rousseau; pentru că în concepţia lui nu cred că ar încăpea 

vreodată alăturarea dintre educaţie, copii şi teatru; îmi explic şi aprob fără rezerve opinia sa, pe care o 

consider a fi izvorâtă din conştiinţa faptului că teatrul este foarte puternic şi poate fi folosit ca unealtă 

nefastă, cu atât mai mult într-un domeniu atât de important ca educaţia. 

 Câtă dreptate avea; să ne referim doar la modul în care a fost folosit teatrul, otrăvind suflete şi 

minţi prin “politic” şi “ideologii” . Să amintim de Teatrul de Stat pentru Copii de la Moskova, din anii 

sovietici, 1920. Cred că dincolo de cuvinte e sugestivă fotografia document pe care o prezint mai jos. 

 
Foto nr.2  

Copii de la Teatrul de Stat pentru Copii de la Moskova jucând  

Pregătiţi pentru apărare, circa 192016 

 

 Revenind la legătura dintre teatru şi educaţie trebuie să spunem că după Al Doilea Război Mondial 

putem vorbi cu adevărat de o manisfestare consistentă, care se continuă şi în prezent. Ceea ce ne propune 

Ministrul Educaţiei în România în 2013 pentru viitor, adică introducerea în şcoală a unor activităţi teatrale, 

se întâmpla în Statele Unite ale Americii şi Marea Britanie în deceniile cinci şi şase ale secolului trecut: 

teatrul prin diversele lui forme sau tehnici era introdus în şcoli. În acelaşi timp activităţile extraşcolare ce 

aveau la bază teatrul au cunoscut o dezvolare susţinută. 

 Dacă este să tragem concluzia în priviinţa modului în care conexiunea dintre teatru şi educaţie s-a 

realizat în trecut, putem să spunem că sigur a fost generată de nevoi provenite din ambele părţi. 

Privind spre viitor, admitem existenţa unor provocări mai mari decât cele care au fost întâlnite 

până acum; unele dintre ele sunt reprezentate de noile tehnologii şi societatea sufocată de imaginea vizuală 

care schimbă mediul în care se dezvoltă copiii. 

 

 

 

                                            
16 Zipes, Jack David - Political Children’s Theater in the Age of Globalization; Theater, vol. 33, nr. 2, 2003, p.8 
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CAPITOLUL II  

EPOCA TEHNOLOGIEI ŞI IMAGINII VIZUALE 

  

Intenţiile pentru acest capitol nu sunt de a realiza o descriere amănunţită a lumii contemporane în 

sensul în care o face o radiografie, ci îşi propune să identifice aspecte concrete, prezente în viaţa 

copilului, de care trebuie să ţinem cont în mediul aplicaţiilor teatral - educative pentru copii, astfel încât 

impulsurile generate în acest mediu să urmărescă pe termen lung, valorizarea copilului. 

 Formularea epoca tehnologiei şi imaginii vizuale suportă critici; se poate considera că este inexactă 

dacă vrem să identificăm cât mai corect lumea contemporană. Cei doi termeni: tehnologie şi imagine 

vizuală se referă la două lucruri distincte şi la două aspecte diferite din viaţa de zi cu zi.  

Primul aspect la care se referă termenul tehnologie este cel legat de tendinţa tot mai acută de a 

implementa tehnologii din ce în ce mai performante în toate aspectele practice ale vieţii: de la banalul 

spălat pe dinţi, deschiderea uşilor, conducerea automobillelor etc. Toate acestea se fac, cel mult, prin 

apăsarea unui buton; în spatele butonului sau senzorului stă tehnologia care este ascunsă înţelegerii 

noastre dar şi vederii pentru că întotdeuna ea este încapsulată. Celebrul exemplu cu vechile autoturisme 

dinainte de încapsulare care în momentele de defecţiune suportau intervenţia directă umană şi eventuala 

reparare a defecţiunii versus automobilele actuale, mult mai performante, dar care la defecţiuni minore 

devin total neutilizabile şi este necesară diagnoza computerizată înainte de oricefel de intervenţie este de 

reţinut. M-am întrebat întotdeuna ce va face un copil peste câţiva zeci de ani, când probabil nu vor mai 

exista uşi care să fie deschise manual, când se va bloca o astfel de uşă, va încerca să o deschidă cum ar 

face acum cu o uşă care se deschide manual sau va sta şi va aştepta? Defapt, întrebarea este cât de pasiv 

vrem să fie copilul şi adultul din viitor? 

 Al doilea aspect pentru care am apelat la imaginea vizuală se referă la mediul în care îşi desfăşoară 

viaţa un copil acum şi care este unul încărcat de imagini vizuale via media. Ca să oferim şi o imagine 

prozaică a fenomenului ar trebui să vedem cam în ce mod îşi petrece timpul liber un copil astăzi. 

Scenariul este bazat pe discuţiile pe care le-am avut cu copiii cu care am lucrat în ultimii ani. Încă de la 

ultimul an de grădiniţă majoritatea copiilor îşi petrec mai multe sau mai puţine ore în compania jocurilor 

virtuale, se folosesc: fie dispozitive electronice create special pentru acest scop, fie computerele, fie tabletele, 

fie telefoanele. Desenele animate sunt nelipsite şi ele; cel mai folosit în acest scop este televizorul, dar nici 

cele amintite mai sus nu sunt ocolite. Aceste obiceiuri vor fi păstrate în primii ani de şcoală. Odată cu 

creşterea vârstei, şcolarul nostru nu se desparte nici atunci când îşi face temele de unul din zecile de 

canale de televiziune care difuzează non-stop videoclipuri muzicale; în situaţia “nefericită” şi rară în care 

nu are un televizor în camera unde îşi face temele, computerul îi pune la dispoziţie atât aceste canale de 

muzică cât şi alternativa numită Youtube. Mai întâi la fete, care renunţă mai uşor şi în număr mai mare la 

jocuri, apare preocuparea pentru reţelele de socializare; băieţii se aliniază şi ei dar nu lasă uşor jocurile 

virtuale (unii dintre ei nu le vor lasă nici în perioada adultă). Videoclipurile muzicale nu vor părăsi 
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mediul copiilor decât foarte târziu la maturitate. Desenele animate sunt abandonate şi apare interesul 

pentru sexualitate; în “spijinul” căruia vin nenumăratele materiale pornografice din mediul virtual, 

alături de televiziune sau cinematografie care oferă “consumatorilor” vedetele. Vedetele care 

promovează şi întreţin un model de om potent financiar, cu un aspect fizic de invidiat şi bineînţeles 

sexualitate afişată. 

 Cele două aspecte sumar prezentate se influenţează reciproc, dar au şi drumuri independente; nu 

se poate spune că o tehnologie nouă este imediat implementată in media sau că nevoile media generează 

neapărat tehnologie. Dincolo de aspectele prezentate mai sus există foarte multe beneficii pe care 

tehnologia le aduce societăţii contemporane: în medicină, inginerie de toate felurile etc. Nu negăm aceste 

contribuţii, le dorim şi salutăm folosirea tehnologiilor pentru aceste scopuri. 

Ţinând cont de aspectele prezentate, este de înţeles de ce în perioadele de schimbări importante 

în istoria culturală a omenirii întâlnim inevitabil şi voci care avertizează privind efectele nefaste ale 

acestor schimbări. Nu îmi doresc să devin încă una; însă sunt lucruri care au degenerat în epoca tehnologiei 

şi imaginii vizuale, unele dintre ele nu sunt nici consecinţa nici invenţia acestei perioade, ci sunt preluate 

şi exacerbate acum. Tehnologia în sine dacă este blamată şi considerată ca fiind o sursă a răului, ne 

îndepărtează de nevoia de progres a omului, care astfel ar trebui blamată şi ea. Media la rândul ei încercă 

să facă paşi importanţi şi să treacă de la manipulare la informare, dar drumul este abia la început. Temele 

de discuţie ar trebui mai degrabă să fie purtate despre modul şi scopul în care folosim tehnologiile şi de 

felul în care selectăm asaltul ce vine din partea media. Imaginea vizuală, a adus atâtea beneficii culturii 

umane încât ar fi nedrept să o considerăm pur şi simplu nefastă, trebuie însă pusă problema conţinutului 

şi implicit a mesajului pe care o transmite şi a timpului de expunere a copiilor, din ce în ce mai mare, în 

detrimentul altor activităţi. 

 Pentru că am amintit de polemica lui Rousseau cu Jean-Baptiste le Rond d'Alembert privind 

teatrul, trebuie să menţionez că o astfel de voce ar putea fi considerată şi opinia lui Rousseau despre 

teatru pe care îl vede, aşa cum am spus, drept un factor de corupere morală. Acelaşi tratament a avut 

cinematograful în timpul Primului Război Mondial, când erau blamate în special filmele de dragoste, care 

se considera că influenţează nefast soldaţii. Când apare televiziunea criticile s-au îndreptat asupra ei. De 

câţiva ani ne aflăm în faţa fenomenului numit Internet, care coexistă cu toate cele pe care le-am enumerat. 

Dacă Rousseau ne-ar fi contemporan şi ar aborda subiectul, ar fi de-a dreptul consternat cât de departe 

este acum omenirea de natura ei originară. 

 Şi, totuşi, dacă aceste voci sunt îndreptăţite când blamează anumite aspecte şi judecăţile lor sunt 

însoţite de argumente solide, există un sentiment de frică pe care l-am sesizat la toţi criticii şi nu cred că 

frica este opţiunea cea mai fericită. Este de reflectat dacă nu cumva aceasta este expresia tipică a modului 

de poziţionare în faţa schimbării, iar schimbarea vrem nu vrem face parte din existenţa umană. Soluţia 

care se întrevede sau care este uneori chiar propusă de unii dintre aceştia este respingerea noului şi 
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condamnarea acestuia la dispariţie în numele binelui, ori acest lucru este utopic şi tot demersul lor 

devine inutil.  

 Iată de ce, nu ne vom hazarda să dăm verdicte, în primă etapă, în acest capitol o să prezentăm 

punte de vedere privind efectele mediului în care se dezvoltă astăzi copii, apoi vom încerca să prezentăm 

moduri prin care putem să contrabalansăm efectele care nu permit un echilibru în viaţa copilului. 

Suntem convinşi că echilibrul poate duce la păstrarea independenţei interioare şi toate păcatele de care 

este acuzată societatea contemporană nu sunt decât constrângeri cu efecte interioare. 

 

II.1. Informarea în epoca tehnologiei şi imaginii vizuale 

Cel mai important argument în favoarea lumii contemporane este cel al accesului liber la 

informaţie cu implicaţii deosebite în domeniul cunoaşterii. Un principiu foarte frumos şi demn de toate 

consideraţiile pozitive, dar oare realitatea confirmă că lucrurile stau aşa? 

Răspunsul afirmativ ar fi argumentat de existenţa World Wide Web numit şi www sau Internet. Este 

un salt uriaş pe care omenirea l-a făcut în priviiţa informaţiei datorită www, dar există o dispută, pe care 

cred că merită să o menţionăm. Ea este legată de sistemul specific paginilor de Internet, care pe lângă 

textul propriu-zis prezintă inserţii de hyperlink. Acesta este un element care în urma accesării trimite 

instantaneu către o altă parte din acelaşi document sau cel mai des, către un alt document. Sistemul este 

acuzat că sucombă continuitatea gândirii, după cum susţin unele cercetări, alte din contră, susţin că 

devenim mai deştepţi.  

Ingrijoraţii, atrag atenţia că în majoritatea cazurilor nu mai avem de-a face cu o parcurgere a 

informaţiei de pe o pagină de la început la sfârşit; ci pe parcursul accesării unei pagini, după ce am citit o 

cantitate foarte mică din materialul scris conţinut pe pagina respectivă accesăm un hyperlink, care la 

rândul lui ne deschide o altă pagină unde avem acelaşi comportament, şi tot aşa de câteva ori, încât 

putem chiar uita şi ce informaţie am căutat. Şi mai grav este că ni se induce un comportament în care 

suntem în permaneţă în cautarea altei şi altei înformaţii şi pagini, fără să aprofundăm nimic. 

“Hyperlinkurile modifică experinţa noastră mediatică. Linkurile sunt, într-un anumit sens, o variaţie a 

aluziilor textuale, a citatelor şi a notelor de subsol care au fost, care au fost atâta vreme, elemente obişnuite ale 

documentelor. Însă efectul lor asupra noastră în timp ce citim nu este acelaşi. Linkurile, nu doar indică lucrări 

înrudite sau suplimentare, ele ne şi prupulsează către ele. Ne încurajează să ne scufundăm într-o serie de texte şi 

să ieşim din ele mai curând decât să dăruim atenţia noastră susţinută unuia dintre ele. Hyperlinkurile sunt 

concepute să ne distragă atenţia.”17 

Acest sistem de relaţionare cu paginile de Internet a dus la adaptarea rapidă a aspectului şi 

conţinutului paginilor, prin prezentarea a cât mai puţină informaţie scrisă pe o pagină, dar multă grafică, 

multe imagini şi înregistrări video şi cât mai multe hyperlinkuri. Acest model este practicat de ediţiile 

online ale ziarelor şi revistelor sau paginile de Internet ale televiziunilor.  

                                            
17 Caar, Nicholas, Superficialii:efectele ineternetului asupra creierului uman, Publica, Bucureşti, 2012, p.130 



 

 

 
21 

Modelul care a speculat la cote maxime acest aspect este reţeau de socializare Facebook, în care nu 

mai este neapărat nevoie de accesarea hyperlinkurilor, căci pe o singură pagină se deruleză câteva zeci 

până la sute de conţinuturi de text diferite, în funcţie de numărul “prietenilor” care le “postează”. Nici 

utilizatorii cu un număr mai mic de “prieteni” nu sunt dicriminaţi pentru că în acest caz reţeau 

“sugerează” în mod automat “postări”. 

Dacă ne referim la conţinut, lucrurile sunt îngrijorătoare; informaţia care este acumulată în urma 

accesării Internetului sau a vizionării programelor de televiziune este în cele mai multe cazuri îndoielnică. 

Proliferaea informaţiei de tip tabloid, informaţia scoasă din context sau prezentarea doar a unor aspecte 

considerate “reprezentative” , fără a permite formarea unei imagini de ansamblu sau aprofundată este 

aproape regulă. 

Pseudoştiinţa este o sursă ominiprezentă, importantă şi influentă în media. Cele mai gustate, 

răspândite şi folosite chiar ca argumente sunt aşa - zisele “studii ştiinţifice” din sfera psihologiei sociale, 

din care aflăm, de exemplu, că dacă avem ochii căprui suntem mai predispuşi să mâncăm îngheţată după 

ora 18.00. Desigur este o pură invenţie a mea afirmaţia de mai sus, fără nicio bază ştiinţifică sau cercetare. 

Nu blamez în niciun fel psihologia socială, dar astfel de “studii” nu au ce căuta sub titulatura de ştiinţific. 

Pe mulţi “cercetători” care se ocupă cu astfel de “studii” îi suspectez de înşelăciune. Există şi oameni 

“cinstiţi” printre aceşti impostori, cum este de exemplu profesorul olandez Diederik Stapel de la 

Universitatea din Tilburg, care a recunoscut în 2011 că a falsificat cel puţin 30 de astfel de studii. Pentru 

persoanele carnivore trebuie menţionat că pot să stea liniştite, nu sunt mai egoiste decât persoanele 

vegetariene, studiul acesta este unul din studiile false al domnului aminit mai sus.  

Trecând de aspectele acestea ce pot avea şi caracter anecdotic, lumea ştiinţifică are şi ea probleme 

pe care în trecut nu le avea. În anul 2011 în numărul din luna octombrie, revista Nature publică un articol 

care are la bază statistica articolelor de studii ştiinţifice care au fost retrase între anii 1975 şi 2011. 

Rezultatele statistice sunt alarmante şi arată o creştere de peste 44% a articolelor retrase faţă de deceniul 

trecut, ajungând la peste 400 de articole în decursul lui 2011.  

O altă problemă este cea a accesului cercetătorilor şi a publicului larg la studiile ştiinţifice. Există 

acum în lumea ştiinţifică categorisirea clară a publicaţiilor pe domenii. Publicaţiile care sunt considerate 

ca fiind de “încredere” sunt indexate şi arhivate în baze de date, însă accesul la ele este contra-cost. Există 

posibilitatea accesării articolelor din aceste publicaţii în cadrul anumitor biblioteci, însă abonamentele pe 

care le plătesc bibliotecile fiind consistente, de foarte multe ori se întâmplă ca bibliotecile să nu îşi 

plătescă la timp sau nici să nu aibă abonament la unele din aceste baze de date şi practic să nu mai existe 

nici această posibilitate pentru cei care doresc consultarea respectivelor baze de date. 

Acestă problemă a fost pusă de nenumărate ori în mediul academic. Niciodată accesul la 

informaţie nu a fost gratuit, sistemul e acelaşi de ani de zile, există însă o schimbare care cere o nouă 

abordare a lucrurilor. Având în vedere timpul din ce în ce mai scurt în care se dublează informaţia 

existentă într-un domeniu oarecare, devine necesar, pentru a emite opinii pertinente, să poţi să parcurgi 
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mult mai multă informaţie decât ar fi fost necesar acum 20 de ani; tehnologia ar putea face posibil acest 

lucru, însă nu s-a găsit o soluţie până astăzi.  

“Cele mai multe publicaţii ştiinţifice au acum ediţii online, dar majoritatea populaţiei nu pot să le acceseze. 

Accesul este foarte variabil şi în rândul cercetătorilor activi, funcţie de instituţia la care sunt angajaţi. De ce este 

aşa de limitat accesul, când Internetul poate face atât de uşor posibil accesul?”18 

 Raţiunile sunt evident de ordin financiar, curios este că în tot acest lanţ destul de complicat 

explicat pe larg în articolul din Psychological Inquiry: An International Journal for the Advancement of 

Psychological Theory, din care am citat mai sus, cercetătorii nu câştigă nimic sau sume modice în urma 

publicării articolelor; nu trebuie neglijate nici costurile necesare pentru publicare care sunt în cele mai 

multe cazuri substanţiale şi care ar explica situaţia actuală în care o parte din ele sunt suportate din taxele 

percepute prin accesarea materialelor. 

 Pentru o persoană la maturitate nu trebuie să ne îngrijorăm pentru problemele semnalate mai sus, 

se presupune că este capabil să discearnă şi în ce mod foloseşte tenhologia şi cum să acceseze informaţia de 

care are nevoie. 

 Ce ne interesează cu adevărat sunt copiii, aspectele de mai sus au fost prezentate cu simplul scop 

de a crea un cadru general în ceea ce priveşte informarea şi cunoaşterea în zilele noastre.  

Evident, cel mai important raport cu informaţia, copiii îl au la şcoală. La şcoală informaţia 

exprimată în cantităţi semnificative parvine din manualele şcolare. Nu aş dori să intru pe tărâmul mult 

discutatei probleme legată de curricula, presupunem că nu avem obiecţii în acest sens.  

În teza de doctorat Efectele sociale ale dependenţei copiilor şi adolescenţilor de tehnica audio-vizuală, 

susţinută în 2012 de Creţu-Sandu Dorina la Faculatatea de Sociologie din cadrul Universităţii Bucureşti, ne 

sunt prezenate şi rezultatele unei cercetări practice pe care autoarea a realizat-o în anul şcolar 2009-2010 

la 10 şcoli din judeţul Ialomiţa pe un eşantion de 300 de elevi.  

Aceste rezultate vorbesc de la sine: elevii renunţă la manualele şcolare în favoarea Internetului; 

astfel încât 76,05% din elevii de 8-11 ani folosesc manualul; 46,33% din cei de 12-15 ani şi numai 26,39% 

dintre liceeeni. Chestionaţi în ce scop folosesc computerul, 45,83% din elevii de 8-11 ani îl folosesc pentru 

jocuri; 65,38% dintre cei de 12-15 ani de asemenea pentru jocuri; liceenii preferă în procent de 58,82 

reţelele de socializare. 

Autoarea menţionată mai sus studiază şi alte aspecte şi dă soluţii pentru aceste probleme, privind 

din punctul de vedere al disciplinei pe care o reprezintă. Ceea ce reiese foarte limpede din cercetarea pe 

care a realizat-o (nu este singura pe care am avut-o la dispoziţie, dar am preferat-o având în vedere că 

este realizată recent şi în România), este că Internetul înlocuieşte informaţiile din manuale, informaţiile 

din lecturile suplimenatare sunt practic inexistente, iar timpul petrecut la computer, îmi permit să adaug 

                                            
18 Nosek, Brian A.; Yoav Bar-Anan - Scientific Utopia: I. Opening Scientific Communication, Psychological Inquiry: An 

International Journal for the Advancement of Psychological Theory, 23:3, 2012, p.228 
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acum şi tabletă sau telefon, nu are în cea mai mare parte a cazurilor nicio legătură cu informarea şi implicit 

cu o cunoaşterea. 

 Aspectele prezentate mai sus nu sunt singurele de care trebuie să ţinem cont; timpul petrecut în 

faţa televizorului, deşi este considerabil ca număr de ore, este doar în mică măsură utilizat ca sursă de 

informare de către copii şi tineri; o rată mai mare de utilizare în acest scop este întâlnită la adolescenţi. 

Acest lucru este pozitiv în ceea ce priveşte evoluţia copiilor. În continuare o să prezint avantajele pe care 

le presupune utilizarea Internetului faţă de televiziune, în scopul informativ. Diferenţa majoră dintre cele 

două este că dacă în cel de-al doilea caz alegerea subiectului sau informaţiilor dorite este redusă, putem 

spune că în cazul primei surse alegerea depinde în foarte mare măsură de cel care iniţiază un astfel de 

demers. Nu sunt de neglijat şi alte aspecte: există o foarte mare suspiciune în ceea ce priveşte 

independenţa opiniilor editoriale în televiziune; dependenţa de finanţare rămâne problema esenţială. 

Prin existenţa a numeroase platforme gratuite, Internetul oferă posibilitatea afirmării opiniilor 

independente fără nicio constrângere şi astfel de a putea beneficia de alegerea dintre opinii cât mai 

variate.  

Exprimarea opiniilor este deasemenea o problemă pe care televiziunile o simt acut; pe lângă 

imposibilitatea de a prezenta opinii cât mai diverse, avem şi situaţia foarte gravă în care avem 

“comentatori” de meserie, care indiferent de subiectul prezentat sunt prezenţi să “dezbată” în studiourile 

televiziunilor, chiar dacă nu au niciunfel de pregătire sau cunoaştere în speţa respectivă. Internetul oferă 

diverse modalităţi prin care oricine îşi poate exprima opinia, cea mai simplă este postarea unui 

comentariu, dacă se doreşte, după orice articol existent; lucru benefic atât pentru cel care are posibilitatea 

de a exprima o opinie care poate aduce lămuriri sau poate sancţiona neadevăruri, dar şi pentru cel care 

citeşte şi poate să dispună şi de o opinie care îi poate facilita înţelegerea unui anumit fenomen sau 

subiect. Există chiar posibilitatea de a alege singur “comentatorul” sau verificarea informaţiilor, nu este 

uşoară dar este posibilă, sau dacă o opinie este conformă cu realitatea sau sunt “intoxicări”. Nici 

Internetul nu este ocolit de aceste “intoxicări”, dar totul putând fi verificat, se apelează la noţiunile de 

responsabilitate şi discernământ ale utilizatorului.  

 Abandonarea cărţilor şi a materialelor scrise imprimate pe hârtie este un alt fenomen 

contemporan foarte răspândit şi cu efecte ce ne interesează, dincolo de discuţiile foarte aprinse în jurul 

experienţei avute în urma citirii unui material imprimat pe hârtie versus pe display, este de remarcat 

absenţa din viaţa copiilor a marilor capodopere înregistrate în bagajul bibliotecilor în decursul civilizaţiei 

umane. Chiar dacă există posibiliatea de a le citi electronic, sunt preferete ecranizările sau rezumatele 

acestor lucrări de referinţă. Aşa au apărut întrebările referitoare la: nivelul de cultură, modul de 

exprimare care modifică şi modul de comunicare sau efectele asupra memoriei. 

 O opinie interesantă o are cercetătoarea Betsy Sparrow de la Departamnetul de Psihologie din 

cadrul Universităţii Columbia din New York preocupată de aspectele prezentate, care în articolulul 



 

 

 
24 

Google Effects on Memory: Cognitive Consequences of Having Information at Our Fingertips, bazat pe cercetări 

realizate dintr-un colectiv pe care l-a condus, publicat în 2011 în revista Science, conchide: 

“Rezultatele a patru studii sugerează că atunci când se confruntă cu întrebări dificile, oamenii sunt tentaţi 

să se gândească la ajutorul computerelor, de la care se aşteptă că vor avea acces la înformaţia necesară. Internetul a 

devenit o formă primară de memorie externă sau <memorie transactivă> , unde informaţia este stocată în mod 

colectiv înafara noastră. ”19 

 Această constatare va avea fără îndoială efecte importante în viitor, însă efectele pot fi resimţite şi 

acum; Ian Robertson profesor of psihologie la Institutul de Neuroştiinţe de la Trinity College din Dublin, 

Irlanda ne prezintă atât în cărţile sale cât şi în numeroase studii o capacitate mai scazută a tinerilor de a-şi 

aminti detalii personale despre oamenii care fac parte din cercul de relaţionare de zi cu zi, faţă de 

persoanele mai în vârstă. 

 “Cu cât e folosită mai puţin memoria, cu atât ea devine mai săracă. Într-un sondaj pe care l-am realizat, cei 

de peste 50 de ani care au crescut utilizându-şi mai mult memoria au performanţe mai bune în multe domenii decât 

cei sub 30 de ani care se bazează foarte mult pe tehnologie ca ajutor pentru memorie. ”20 

 Nivelul scazut de pregătire constatat în ultimii ani la examenul de Bacalaureat în România, nu 

poate fi corelat cu tehnologia şi nici imputat acesteia, cauzele sunt complexe şi nu fac obiectul cercetării 

noastre, dar cu experinţa a sute de examene de-a lungul anilor, pot să spun cât de uşor poate fi luat un 

examen, nu vorbesc de concursuri aici, prin simpla parcurgere, citire a materialului.  

În ciuda impedimentelor prezentate în prima parte a acestui capitol, imaginea de ansamblu în 

priviinţa modului de relaţionare a copiilor cu informaţia nu este neapărat una negativă; trebuie subliniat 

că răspândirea Internetului la scară largă şi utilizarea în acest scop de către tineri, nu poate genera decât 

un salt calitativ dacă facem acestă comparaţie cu televiunea. Atât aparatura cât şi abonamentele de 

utilizare a Internetului au tendinţa de a deveni din ce în ce mai accesibile, deci se va depăşi mai uşor şi 

acestă problemă, având în vedere că televizorul este deja prezent în aproape orice încăpere existentă.  

Rămân de discutat unele aspecte: în ce măsură se poate discerne ce informaţie este adevărată şi 

care surse pot fi credibile sau nu; care este efectul pe termen lung asupra creierului (dependenţa, 

memoria) sau ochilor şi dacă nu cumva se foloseşte acestă sursă, Internetul, doar ca simplă pierdere de 

timp. Nu este de neglijat faptul că tendinţa este de a nu citi texte de mare întindere, indiferent de modul 

prin care se face acest lucru.  

 

II.2 Imaginea vizuală ca normă 

Permiţându-mi o asociere dintre lumea contemporană şi mitologie aş fi tentat să cred că lumea în 

care trăim este una construită după gusturile lui Narcis. 

                                            
19 Sparrow, Betsy; Liu, Jenny; Wegner, Daniel - Google Effects on Memory: Cognitive Consequences of Having 

Information at Our Fingertips; Science nr. 333, 2011, p. 776 

20 Quinn, Ben - Mobile phones 'dumbing down brain power', The Telegraph, http://www.telegraph.co.uk, 13.07.2007 
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Caravaggio utilizând acest mit avea să realizeze o adevărată capodoperă Narcissus (1594-1596). În 

celebrul tablou, modul în care foloseşte lumina stă la baza acestui succes: 

“Caravaggio propune o utilizare nouă a luminii, care loveşte razant obiecte şi personaje, teatralizând şi 

dramatizând pictura.”21 

Prividu-l acum pe Narcissus nu putem să nu remarcăm cât de bine poate fi folosit ca metaforă 

pentru lumea în care trăim. Apa, cu rol de oglindă, în care se proiectează imaginea, poate fi considerată 

ceea ce numim azi display –ul (pentru că ecran sau monitor ar putea fi termeni prea restrictivi) care ne 

hrăneşte individualismul.  

Nu întâmplător am ales această imagine ca să mă ajute în demersul meu de a descrie această lume 

pe care o consider subjugată de imaginea vizuală: Caravaggio a creat o imagine care are valoare artistică 

folosind un mod particular de a folosi lumina, pe când acum lumina este folosită ca sursă generată de: 

display, ecran sau monitor; nu şi cinematograf.  

Nu am în inţenţie să analizez dacă este posibil ca imaginea provenită de la o sursă de lumină să 

poate avea caracter artistic, dar nu pot să nu spun că acea lumină crează imagine care se suprapune 

realităţii în care trăim. Când este deconectat acest display, ecran sau monitor, chiar este la propriu o 

oglindă, dar una neagră. Dacă ne privim în acestă oglindă neagră imaginea este mai apropiată de umbră. 

Oare umbra asta e a omului din alegoria peşterii din scrierile lui Platon? Nu cumva imaginea vizuală 

provenită prin lumina generată de aceste oglizi negre este umbra propriilor noastre proiecţii şi ne 

îndepărtează şi mai mult de natura noastră?  

 

                                            
21 Fontisi, Claude – Istoria vizuală a artei, Rao, Bucureşti, 2007, p. 253 
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Foto nr.3 

 Caravaggio - Narcissus (1594-1596) 

Galeria Naţională de Artă Antică – Palatul Berberini, Roma22 

Trecând peste aceste aspecte plastice; imaginea vizuală ca normă, se referă atât la influenţele asupra 

aptitudinilor sociale, dar şi asupra modului în care copiii percep realitatea.  

Dacă sistemul axiologic al societăţii promovează în media o anumită imagine a omului “ideal”, nu 

trebuie să fim surprinşi când copiii preiau aceste “modele” şi le consideră drept dezirabile. Am amintit 

încă de la începutul lucrării de “vedetele” care promovează şi întreţin mitul de om potent financiar, cu 

un aspect fizic de invidiat şi bineînţeles sexualitate afişată. Lipsa de consistenţă a personajelor politice şi 

                                            
22 http://www.galleriaborghese.it 
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penuria de personalităţi în aproape toate domeniile, desigur penuria nu este una reală ci în ceea ce 

expune media; duc la adoptarea de către copii şi tineri a acestor “modele” îndoielnice. În mod natural, ar 

trebui să le regleze trecerea la maturitate, dar, deşi ceea ce se întâmplă la maturitate nu intră în 

preocupările acestei lucrări, se pune întrebarea despre rolul stâlpilor pe care se clădeşte personalitatea, 

acum, în copilărie. 

O carateristică importantă a personalităţii o reprezintă imaginea de sine; sumarizând prezentarea 

lui Ceauşu, V. din Autocunoştere şi creaţie, apărută în 1983, acesta se raporatează în primul rând şi în 

primă etapă la părinţi ca apoi raportarea să se facă la grupul din care face parte. Aceeaşi concepţie este 

prezentată şi de către Allport, G. în Structura şi dezvoltarea personalităţii apărută în limba română în 1991. 

Desigur raportarea se face şi la ceilalţi membri ai societăţii, dar dacă nu se conformează aspiraţiilor 

grupului din care face parte, el va sfârşi prin a fi marginalizat.  

Modul în care se impune vizual această societate a “vedetelor” este prin: comportament, stil 

vestimentar şi aspect fizic. Industria modei speculează şi contruieşte modele identitare, ce sunt defapt 

false: 

“Identificăm două experinţe de identitate discursivă: transformarea de la urât la frumos şi integrarea într-

un grup de elită şi privilegiat.”23 

Se creează astfel şi prin componenta vestimentară, o falsă percepţie despre sine, la fete lucrurile se 

complică şi prin folosirea machiajului de la vârste foarte fragede. Frumuseţea este privită prin norme 

exclusiv exterioare şi dictate de aceste cercuri de “elită”.  

Cel mai întâlnit efect pe care îl antrenează acest proces este lipsa de încredere şi alterarea stimei 

de sine care vor duce la probleme de socializare.  

“În ultimii 20 de ani oamenii au devenit din ce în ce mai izolaţi social şi discuţiile lor de bază au devenit 

din ce în ce mai puţin diverse în cercuri din ce în ce mai mici.”24 

Dacă nu apar problemele de socializare, atunci ne întâlnim cu o alergătură permanentă de a fi în 

pas cu atitutinea şi comportamentul promovat în media. Nu se poate adopta “comportamentul” dacă în 

primul rând nu este satisfăcută condiţia aspectului exterior. La pachet sunt şi noutăţile tehnologice: lipsa 

unui telefon de ultimă generaţie poate fi cauza mutării la altă clasă sau şcoală. Toate aceste aspecte în 

majoritatea cazurilor sunt condiţionate financiar, copiii ai căror părinţi nu pot să le susţină financiar vor fi 

întotdeuna marginalizaţi. Aşa se ajunge să avem copii, mai ales adolescenţi, izolaţi, mulţi dintre ei căzând 

în abisul gândurilor depresive.  

Cei care reuşesc să fie la înălţimea “standardelor” şi trăiesc lumea având aceste “valori” ca bază se 

confruntă cu un fenomen controversat şi disputat şi el foarte mult în ultimii: relaţia cu realitatea.  

                                            
23 Parmentier, Marie-Agnès; Fischer, Eileen - You can’t always get what youwant: Unsustainable identity projects 

in the fashion system, Consumption Markets & Culture, 14:1, 2011, p. 16 

24 Hampton, Keith; Sessions , Lauren ; Eun Ja Her – Core networks, social isolation, and new new media; 

Information, Communication & Society; 14:1; 2011, p.130 
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Rolul imaginaţiei în structura personalităţii umane este major, însă este foarte importantă 

delimitarea şi conştientizarea realităţii. Alegerea de exemple care sunt formale, fară prea mult conţinut, 

utilizarea excesivă a jocurilor virtuale şi a reţelelor de socializare sunt factori ce pot duce la confundarea 

lumii reale cu cea virtuală. 

“Lumile simulate prin intermediu jocurilor pe computer, jocurile electronice sau Internet extind experinţa 

copiilor de la real la virtual; ei interacţionează cu personaje şi creaturi simulate, iar în rândul adolescenţilor 

întâlnim asumarea de identităţii multiple pentru a interacţiona cu străini, uneori aceşti sunt roboţi <boţi> … Unii 

copii pot avea dificultăţi în a înţelege graniţa dintre viaţă reală şi artificială. … ” 25 

Vorbeam în capitolul trecut de relaţia copiilor cu cititul şi trăgeam un semnal de alarmă în acestă 

priviinţă. Doctorul în neurologie Gary Small, cercetător la UCLA, autor a numeroase studii şi cărţi în care 

atrage atenţia asupra modului în care tehnologia ne schimbă viaţa, dar mai ales creierul, făcându-ne 

dependenţi, totuşi remarcă îmbunătăţiri şi ameliorări în cazul bolnavilor de Alzheimer care au folosit 

motorul de căutare Google, pentru anumite scopuri precise. Acest lucru s-ar datora activării unor anumite 

zone din creier în momentul folosirii Internetului în raport cu cititul unei cărţi. 

“Descoperirile noastre indică faptul că prin căutarea pe Internet se stimulează mai mult creierul decât în 

timpul lecturii. Sarcina care a fost efectuată pe Internet a demostrat o activitate mai puternic consolidată în 

cortexul vizual în comparaţie cu sarcina de citire.”26 

Iată o cercetare care ne pune iar pe gânduri, nu în priviinţa impotanţei de a lua contact cu 

capodoperele literaturii universale, ci în ceea ce priveşte schimbarea căreia îi suntem martori şi făptaşi. 

Prin stimularea cortexului vizual în mod constant este de presupus că şi comportamentele şi abilităţile 

noastre cognitive vor fi altele. Este evident că se dezvoltă aptitudini necesare folosirii acestor noi 

tehnologii ceea ce presupune şi dezvoltarea inteligenţei vizuale.  

În lucrarea citată mai sus The Impact of Home Computer Use on Children’s Activities and Development 

ne este prezentat prin camparaţie media la testul nonverbal Raven Progressive Matrices la adulţi de aceeşi 

vârstă din Marea Britanie din anul 1942 făţă de 1992. Rezultatele arătă clar o creştere a inteligenţei 

nonverbale la cei din 1992; această creştere este asociată expunerii la mediului societăţii în care imaginea 

vizuală este norma.  

Dacă zăbovim puţin asupra efectelor produse la nivelul creierului, trebuie să spunem că un 

segment important de emisiuni prezentate la televiziuni este cel al emisiunilor reality , ele sunt blamate 

pentru că: 

“Pot trezi emoţii în telespectatori, care conduc la un nivel emoţional de consum critic, care este indisolubil 

cu intenţiile de profibilitate ale firmei care produce emisiunea. ”27 

                                            
25 Subrahmanyam, Kaveri; Kraut, Robert; Greenfield, Patricia; Gross, Elisheva - The Impact of Home Computer Use on 

Children’s Activities and Development; Children and Computer Technology, 2000, vol.10, nr. 2, p. 137 

26 Small, Gary; Moody, Teena; Siddarth, Prabha; Bookheimer, Susan – Your Brain on Google: Patterns of Cerebral 

Activation during Internet Searching, Am J Geriatr Psychiatry 17:2, Feb. 2009, p. 125 
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Transformarea telespectatorului în consumator este în primul rând domeniul publicităţii care şi 

ea se foloseşte de provocarea emoţiilor. Aceste lucruri sunt mult mai uşor de înţeles şi explicat astăzi 

când există tehnologia modernă ce permite scanarea creierului.  

Este cunoscut astăzi că cele două emisfere cerebrale îndeplinesc funcţii diferite, sunt teorii care 

susţin că cele două funcţionează complet independent (Levy) sau că ele se completează şi acţionează în 

paralel (Gazzaniga). Indiferent de modul în care funcţionează cele două emisfere este clar că avem de-a 

face cu “disponibilităţi”diferite. Pentru a simplifica materialul prezentat am să redau un tabel sugestiv ce 

disponibilitatea pentru procesarea informaţiei. (Tabelul 1) 

 Scanarea creierului în timpul diverselor activităţi corelată cu modul în care funcţionează 

creierul a generat a sumedenie de studii care susţin că televizorul prezintă efecte nefaste explicate prin 

activarea diferitelor zone din creier. Studiile au fost combătute din diverse motive şi au devenit astfel 

controversate, aşa că n-am să folosesc niciunul dintre ele pentru că aş fi nevoit să redau şi opiniile 

contrare şi ar însemna să aloc o întindere mult prea mare acestui capitol.  

 

Emisfera stângă Emisfera dreaptă 

-verbal -spaţial 

-logic -intuitiv 

-convergent -divergent 

-secvenţial -holistic 

-faptic -relaţional 

-analitic -sintetic 

-detaliat -ideativ 

 

Tabelul nr. 1: Disponibilitatea pentru procesarea informaţiei 

(după Rusu, în Psihologie cognitivă, 2007)  

 

Am să redau concluziile un studiu recent ce ne prezintă rezultatele vizionării programelor de 

televiziune după o cercetare care s-a întins pe mai mulţi ani şi care compară felul în care se dezvoltă 

diferite zone ale creierului la un eşantion de copiii din Japonia: 

                                                                                                                                                         
27 Bonsu, Samuel; Darmody, Aron; Parmentier, Marie-Agnès - Arrested emotions in reality television, Consumption 

Markets & Culture, 13:1, 2010, p.91 
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“Confirmăm efectul negativ al vizionării programelor de televiziune asupra coeficientului de inteligenţă 

verbală . Aceste corelaţii anatomice pot fi legate de efectele cunoscute asupra competenţelor verbale, agresivităţii şi 

activităţii fizice. Am găsit efecte pozitive în ceea ce priveşte cortexul vizual.”28 

Nu puţine sunt deci consecinţele unei societăţi care are drept normă imaginea vizuală, sunt opinii 

care spun că este nevoie de o schimbare majoră în ceea ce priveşte societatea umană şi asta ar fi ocazia şi 

acestea ar fi mijloacele. Toate aceste efecte pe care le-am prezentat sunt văzute prin prisma acestei nevoi 

de schimbare şi în numele acesteia se justifică şi efectele care în mod cert sunt nocive. Fără să punem la 

îndoială bunele intenţii ale celor care vin să demonteze toate argumentele în defavoarea imaginii vizuale, 

m-am întrebat de ce se concentrează să dărâme cercetările de acest fel din tot felul de motive: 

eşantioanele nu sunt corect realizate, corelarea dintre cunoştiinţele din diverse domenii folosite nu sunt 

corecte, datele la interpretare au ţinut cont de nu ştiu ce formulă, dar n-au ţinut cont de altă formulă etc. 

Este o problemă care se pune în mod curent, pentru că este o modalitate prin care se decredibilizează 

ştiinţele.  

Lăsând acestă problemă de rezolvat ştiinţelor, o să prezentăm în capitolele următoare cum poate 

interveni teatrul pentru a diminua toate aceste efecte. 

 

II.3. De la constructor la utilizator 

Constructor sau homo constructor sau homo faber sau homo aedificator sunt concepte care sunt destul 

de sinonime pentru că se referă la acea calitate ce dă imbold creativ fiinţei umane în urma folosirii atât a 

inteligenţei cât şi a abilităţilor lui fizice. Este o calitate prin excelenţă activă. 

Prin “controlul asupra mediului” aşa cum îl definesc Hannah Arendt şi Max Scheler pe homo faber 

sau prin recunoşterea inteligenţei care îi facilitează realizarea de unelte care apoi devin instrumente după 

cum spune Bergson; prin homo aedificacator, sau arhitectul; acum avem atâtea lucruri minunate care au 

rezistat timpului; deşi ar putea fi mai degrabă asociat cu o cultură clasică, el este un spirit inovator.  

Ca să întâlnim rădăcinile acestei calitaţi trebuie să mergem în bezna istoriei şi probabil primul om 

aşa a fost; acest om cred că este şi va fi în fiecare dintre noi până când va pieri şi ultimul dintre noi. 

Datorită omului cu aceste calităţi El este doar o ipostază a lui homo şi bineînţes tot timpus în opoziţie cu 

ipostaza ludens. 

Acum “constructorul” nu mai are drept rival pe cel care “se joacă”, ci “utilizatorul”. Problemele 

au început să apară atunci când din creator de instrumente, omul a devenit el un instrument al 

instrumentului şi această calitatea de “constructor” a început să fie uşor nefolositoare. Primul care vede 

acest lucru este Nietzsche: 

                                            
28 Takeuchi, Hikaru; Taki, Yasuyuki ; Hashizume1,Hiroshi; Asano, Kohei; Asano, Michiko ; Sassa, Yuko; Yokota, 

Susumu; Kotozaki, Yuka; Nouchi, Rui; Kawashima, Ryuta - The Impact of Television Viewing on Brain Structures: 

Cross-Sectional and Longitudinal Analyses, Cerebral Cortex, 10.1093; 2013, p. 315 
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“Viaţa însăşi e complet instrumentalizată, iar omul e transformat într-o maşină. Verdictul lui Nietzsche e 

limpede: <Fabrica domină. Omul devine un şurub.> Educaţia este tehnică, fie generală: cea tehnică produce 

ingineri, cea generală – ziarişti. Întreaga epocă îi apare ca fiind una a maşinilor, iar cultura aşişderea.”29 

“Utilizatorul”, deşi prin definiţie acesta se foloseşte de instrument, este greu de spus în multe 

cazuri dacă nu este invers. Copiii sunt întotdeauna victimele cel mai uşoare, şi primul efect al condiţiei 

de “utilizator” este pasivitatea.  

Efectele asupra psihologiei copilului cauzate de pasivitate sunt numeroase; cele mai importante 

sunt cele legate de sistemul relaţinal social care duce către izolare şi depresie. Alături de alimentaţia 

defectuoasă, pasivitatea duce la sedentarism şi aici avem una dintre cele mai frecvente preobleme cu care 

se întâlnesc copii: probleme cu greutatea.  

OMS (Organizaţia Mondială a sănătăţii) avertizează din ce în ce mai ferm asupra acestei 

probleme: 

“Obezitatea copiilor este una dintre cele mai grave probleme de sănătate ale secolului XXI. Problema este 

globală şi afectează în mod constant mai multe ţări cu venituri mici şi medii, în special în mediul urban. 

Prevalenţă acrescut într-un ritm alarmant. La nivel global numărul de copii supraponderali sub vârsta de 5 ani 

acrescut la peste 42.000.000.”30 

Etiopatogenia obezităţii la copii are printre factorii principali pe cei comportamentali prin 

reducereile consumurilor energetice cauzate de inactivitate. Lipsa mişcării este generată de lipsa nevoii 

mişcării. Sunt atât pe puţine activităţi care necesită realizarea de activitate fizică în viaţa de zi cu zi.  

O mare cheltuială energetică este necesară în activitatea de angajare în joc, dar din ce în ce mai 

mulţi copii realizează această activitate doar mental, fară activitate fizică, prin intermediul jocurilor 

virtuale. Reluarea jocului ca activitate în viaţa copilului poate contribui la ameliorarea stării de sănătate a 

celor afectaţi de acestă boală. 

Nu ştiu în ce măsură ipostaza de “constructor” este asimilată de alte ipostaze, dar principiul lui 

activ se întălneşte cu cel al lui “ludens”. E imporant să vedem un viitor în care oamenii sunt activi.  

Imaginaţia a fost întotdeuna folosită ca să creionăm imagini ale viitorului. Atunci, în viitor vedem 

eroul ca fiind activ şi se foloseşte de tehnologie, bineînţeles în nelipsitele războaie cu civilizaţiile care vor 

să ne invadeze. Să ne gândim la seria Star Wars sau Star Trek. Nu prea par plauzibile războaiele, dar cred 

că tuturor ne-ar plăcea să ştim că urmaşii noştri vor fi activi şi stăpâni pe ceea ce s-a clădit timp de 

generaţii.  

Cea mai plauzibilă însă evoluţie este altă şi în imaginile desenului animat WallE este posibil să 

vedem imagini din viitor.  

                                            
29 Bondor, George - Construcţia nihilistă a lumii sociale, Hermeneia nr.6, Editura Fundaţiei Academice AXIS, Iaşi, 
2006, p.113 
30 http://www.who.int 
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Foto nr.4 

Wall E(2008)31 

                                            
31 http://www.imdb.com 
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CAPITOLUL III 

TEATRUL – COMPONENTĂ A VIZIUNII ACTUALE  

ASUPRA EDUCAŢIEI COPILULUI ŞCOLAR 

 

Traversând rapid cei 252 de ani care ne despart de Émile a lui Rousseau de care am vorbit în 

primele capitole, comparând direcţia noii paradigme educaţionale contemporane cu principiile vechii 

paradigme (Tabelul nr.2) constatăm cât de multe din principiile de astăzi au fost încă de atunci creionate. 

Trebuie subliniat caracterul de direcţie a noii paradigme, pentru că nu putem vorbi de 

implementare. Cauza actuală ar fi şi decalajul dintre cercetările educaţionale şi ritmul în care avansează 

cumulativ cunoşterea ştiinţifică din alte domenii prin resemnificarea cunoştiinţelor anterioare.  

Pentru a evita situaţiile neplăcute de a nu folosi informaţia resemnificată, preocupările din 

domeniul cercetării educaţionale sunt mai degrabă conceptuale. Aşa cum sunt şi aceste principii cărora, 

de multe ori nu li se găseşte justa aplicare practică. Este destul de complicat de făcut acest lucru, pentru 

că intervine problema celor care formează copiii, ori aceştia sunt produsele unui alt tip de educaţie. Unii 

cercetători din domeniul educaţiei arată că majoritatea profesorilor îşi găsesc un fel de “algoritm” 

propriu atât de predare cât şi de relaţionare cu elevii după numai câţiva ani de experinţă, acesta va fi 

folosit indiferent de constrângerile exterioare până la sfârşitul carierei.  

Sir Ken Robinson, a atras atenţia în nenumărăte rânduri asupra acestui aspect, susţinând că 

trebuie reeducaţi întâi profesorii, dacă vrem o educaţie nouă.  

“Foarte mulţi oameni trec prin viața lor fără să aibă o idee reală despre ce anume ar putea fi talentele lor, 

sau dacă au vreunul. Întâlnesc tot felul de oameni care îi fac să credă că nu sunt foarte buni la ceva.”32 

 

 

Principiile vechii paradigme educaţionale Principiile noii paradigme educaţionale 

Accentul cade pe conţinut, pe însuşirea de 

informaţii; 

Accentul cade pe învăţarea învăţării permanente, 

pe receptivitate faţă de conceptele noi, pe modul 

accesului la informaţii, cunoştinţele nefiind 

niciodată definitive; 

A învăţa este un rezultat, o sosire; A învăţa este o evoluţie, un proces, a cale fără 

destinaţie; 

Structură ierarhică şi autoritară, 

conformismul e recompensat; 

Principiul egalitarist, toleranţă faţă de imparţiali, 

elevii şi dascălii se privesc ca oameni; 

Structură rigidă, programă analitică 

obligatorie, 

Structură relativ flexibilă, discipline opţionale, 

metode de lucru alternative; 

                                            
32 http://sirkenrobinson.com 
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Cunoştinţele se însuşesc într-un ritm 

obligatoriu; separarea vârstelor; 

Ritmurile înaintării în materie pot fi diferite, 

flexibilitatea şi integrarea vârstelor; 

Prioritatea randamentului, a reuşitei Prioritatea sinelui, a individului care generează 

valorile; 

Se acordă importanţă lumii exterioare; Experienţa interioară este considerată factor de 

coeziune; 

Instituţiile şi ideile care se abat de la 

convingerile generale sunt dezaprobate; 

Instituţiile şi ideile care se abat de la convingerile 

comune sunt promovate; 

Accentul cade pe gândirea lineară, analitică Accentul cade pe îmbinarea strategiilor lineare cu 

cele nelineare , bazate pe intuiţie; 

Aprecierea elevilor se bazează pe etichetări 

stricte care poate conduce uneori la 

stigmatizare, 

Eticheta este limitată la un rol auxiliar, descriptiv, 

nefiind necesar ca acesta să devină valoare fixă; 

Preocupare faţă de norme; Preocupare faţă de performanţele individului 

raportate la potenţialul propriu; 

Accentul este pus pe cunoştinţele teoretice; Completarea cunoaşterii teoretice prin 

experiment şi experienţă; 

Sălile de clasă se proiectează potrivit cu 

scopul şi destinaţia lor specială; 

Preocuparea pentru ambianţa învăţării se extinde 

asupra condiţiilor de iluminat, de cromatică a 

interioarelor, de aerisire, de comoditate fizică; 

Condiţionare birocratică; rezistenţă faţă de 

propunerile colectivităţii; 

Propunerile colectivităţii găsesc sprijin; 

Se învaţă pentru prezent, nu pentru viitor; Se învaţă mereu pentru viitor; 

Încredere crescândă în mijloacele tehnice, 

dezumanizarea învăţământului; 

Utilizarea strict instrumentală a unor mijloace 

tehnice adecvate, dascălul uman, relaţiile dascăl-

elev sunt de neînlocuit; 

Sens unic al fluxului instructiv-educativ 

(profesorul emite). 

Reciprocitatea învăţării. 

 

Tabelul nr. 2: Relaţia dintre vechea şi noua paradigmă educaţională 

(după Wurz, 1992, citat de Cucoş, în Pedagogie, 1996)  

 

Sunt puţini profesorii care continuă să înveţe permanent din experinţele pe care le au în decursul 

anilor şi să fie deschişi în priviinţa metodelor de predare; în mod concret se osifică şi mai mult în aceiaşi 

abordare.  
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Cât de asemănătoare este situaţia actorilor cu cea a profesorilor, cât de neplăcut este să vezi un 

actor la care toate personajele pe care le joacă seamănă izbitor şi acesta crede că este pe o cale foarte bună. 

Desigur este de discutat cât de mult se metamorfozează un actor în funcţie de personaj, dar nu cred că 

poate fi cineva de acord ca Hamlet să aibă aceleaşi reacţii ca Richard III. De acord, sunt multe personaje 

la Shakespeare care semănă, dar acestea cu siguranţa nu.  

Câtă experinţă poate oferi teatrul pentru acestă problemă şi câte soluţii poate da în acest sens 

pentru profesori. 

În capitolele următoare, în conformitate cu principiie noii educaţii se vor avea în vedere în ce 

măsură teatrul şî tehnicile sale sunt factori generatori de educaţie continuă şi în ce măsură poate declansă 

în copii autoeducaţia.  

 Aceste aspecte vor fi analizate prin prisma tendinţelor din ce în ce mai mari de a acorda educaţiei 

nonformale şi informale, girul ca factori complementari importanţi pentru educaţia formală. 

 Ultimul subcapitol va lua în discuţie nevoia unei abordări ţinţite către devenirea copilului prin 

intermediul teatrului şi tehnicilor sale prin propunerea unei orientări existenţiale către sens.  

 

III.1. Educaţia copiilor prin teatru între formal,nonformal şi informal 

Din motive teoretice educaţia este împărţită în trei mari diviziuni. Conform manualelor de 

pedagogie, realizate de Cucoş sau Bontaş; acestea sunt: formală, nonformală şi informală.  

Aspectele la care se referă fiecare diviziune, dacă luăm ca referinţă mediul care facilitează 

educaţia sunt pentru: formal, instituţia numită şcoală de la şcola primară până la cele mai înalte grade 

academice; nonformalul este legat de ceea ce se oferă în mod organizat alte istituţii: muzee, teatre, 

biblioteci, pe baza unor nevoi de grup; iar informalul se referă la achiziţiile spontane via media, familie, 

prieteni, experinţă cotidiană etc. 

Distincţiile sunt destul de greu de făcut în formule exacte, dar principial şi simplu, deşi sunt trei, 

la bază este diferenţa dintre ceea ce se învaţă în scoală şi ceea ce şe învaţa înafara şcolii. Termenii suferă şi 

ei ambiguităţi. Când face aceste clasificări, Bontaş face apel la limba latină, care pentru formalis are două 

sensuri de “formal” dar şi de “oficial”. Dacă luăm sensul de “oficial” atunci este explicabilă clasificarea. 

Ambiguu este autorul când foloseşte pentru educaţia formală primul sens adică de “formal”, deci care se 

referă la formă, iar pentru educaţia nonformală foloseşte al doilea sens de “oficial”; pentru educaţia 

informală revine la sensul de “formal”, adică referitor la formă, nici nu avea de ales căci dacă ar fi ales 

varianta de oficial am fi avut aceeaşi explicaţie ca şi la varinta educaţiei nonformale. Este clar că dacă luăm 

în calcul unul, oricare, dintre sensuri din limba latina a lui formalis vom ajunge să avem două categorii şi 

nu trei. 

Ambiguitatea este amplificată şi de sensurile în limba română pentru formal şi informal. De ce 

acestă preocupare pentru această clasificare? Făcând cercetări în priviinţa formelor prin care teatrul şi 

tehnicile sale se apropie de educaţie, am constatat o varietate de practici care se revendică a fi 
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nonformale. Unele dintre ele, nu se proclamă “neoficiale” ci “fără formă” !!! Adică fără norme, fără 

structură, fără organizare!!! Spontane!!! 

Oricât de mult se feresc unii “practicieni” de teatru sau tehnici teatrale sau actoriceşti sau 

indiferent cum se proclamă sau autoproclamă; de termenii: formă, structură, norme, organizare; asta nu 

însemnă că putem vorbi de teatru fără să vorbim şi de ele. Este o discuţie foarte complicată şi nu am să 

intru pe tărâmul teoretic pentru că nu îmi doresc asta, dar am să-mi împărtăşesc opinia în urma 

experinţelor din practică.  

Un argument, nefericit ales, împotriva structurii, normelor şi a formei implicit, este improvizaţia. 

Din experinţa de actor care a făcut improvizaţie şi în formă lungă (presupune realizarea unui întreg 

spectacol improvizând), pot să afirm că în ciuda libertăţii din improvizaţie, fără structură nu există 

improvizaţie. Structura este reprezentată de un set de reguli, norme; dacă nu sunt respectate nu există 

nimic; este asemănătoare cu improvizaţia în cadrul rolului în timpul reprezentăţiilor, ea nu este 

independentă de structură şi formă ci în sensul şi în interiorul acestora.  

Dincolo de ambiguitatea acesta a clasificării, ce poate genera formulări nefericite în ceea ce 

priveşte conceptul unor forme derivate din teatru sau tehnicile sale, aşa cum am văzut mai sus, educaţia, 

pe care, dacă ar fi s-o definesc într-un singur cuvănt, aş numi-o adiacentă (după principiul unghiurilor 

adiacente), este susţinută şi certificată de Uniunea Europeană. 

Memorandumul asupra Învăţării Permanente încă din anul 2000 preciza prin intermediul celor şase 

mesaje cheie şi importanţa educaţiei permanente din presepectiva inovaţiei de predare şi învăţare. Aceste 

lucruri au fost reluate şi prezente şi în Strategia Lisabona sau Europa 2020. Cedefop (The European Centre 

for the Development of Vocational Training) pentru a sublinia importanţa educaţiei nonformale şi informale 

a scos şi un ghid de evaluare: European guidelines for validating non-formal and informal learning . 

Nume importante pentru preocuparea pentru sursele şi înţelegerea educaţiei rămân Sylvia 

Scribner şi Michael Cole care, în articolul Cognitive Consequences of Formal and Informal Education publicat 

în revista Science în anul 1973, privesc educaţia prin ochii specializării lor, adică psihologie, dar din 

prespectivă antropologică. Deşi nu regăsim termenul de nonformal, ci de “formal înafara instituţiilor”, 

este interesant cum educaţia, din persepectiva istorică este privită ca un “vehicul”, ce nu este deloc străin 

de axiologie.  

Ca forme de educaţie nonformală utilizate fecvent întâlnim : Teatrul Forum, care este cea mai 

apreciată şi folosită; iubit şi practicat este şi Teatrul de Umbre; Origami Teatru ce îmbină arta plierii hârtiei 

cu art teatrului de animaţie; Storytelling sau Arta povestirii, deşi este disociată de teatru, prin modul de 

realizare efectivă a acestei activităţi avem un caz tipic de structură şi formă teatrală. Exemplele sunt 

nenumărate; imaginaţia celor care sunt dedicaţi acestor forme crează forme mereu noi sau forme mai 

vechi prezentate în contexte noi. 
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Teatrul prin aplicaţiile sale trece graniţa nonformală către cea formală. Drama creativă prin: 

dezvoltarea inteligenţei, facilitarea gândirii independente, lucrul în grup prin cooperare; are cea mai 

mare răspândire în mediul formal, fiind o modalitate destul de mult adoptată ca tehnică de predare. 

 Un studiu interesant în acest sens realizează în cadrul doctoratului în Curriculum şi Instrucţie 

din cadrul Universităţii de Stat Kansas, Bracha Arieli. Cercetează modul în care drama creativă, poate fi 

inclusă ca strategie educativă în predarea ştiinţelor. Dacă problema nu este analizată pentru prima dată 

şi, da există multe studii care au demonstrat eficienţa dramei creative în înţelegerea şi acumularea de 

informaţii ştiinţifice şi este o metodă de predare eficientă; noutatea este dată de modul concret prin care 

se găseşte soluţie pentru evaluare, care de multe ori a fost invocată ca impediment în utilizarea acestui 

mod de predare la scară largă. Concluzia este următoarea: 

“Drama creativă ar putea fi singura activitate educaţională în care cadrul didactic primeşte o imediată şi 

autentică evaluare a modului de înţelegere greşită a elevilor a materialului didactic. Totul se face într-o atmosferă 

plăcută, fără ca elevii să suspecteze că sunt evaluaţi, astfel evitându-se sindromul anxietăţii generat de testare. 

Cercetătorul consideră că drama creativă este un instrument unic de evaluare, imediat şi într-un mediu plăcut. ” 

33 

Deşi sunt parte integrantă a educaţiei nonformale, există o categorie de aplicaţii destinate copiilor, 

foarte populară în România, care sub titulatura de cursuri de teatru sau actorie pentru copii, vizează 

dezvoltarea personală. Este teritoriul cu cea mai importantă dinamică în ultimii ani şi efectele pozitive pe 

termen scurt şi lung, cu criticile de rigoare, vor fi prezentate în capitolele următoare.  

Iată cum teatrul prin tehnicile sale pătrunde foarte adânc în educaţie; lucruri care până nu demult 

erau privite drept complementare sau din categoria alternativă, astăzi prind din ce în ce mai multe 

rădăcini în activiţăţile de bază în cadrul educaţiei formale.  

 

III.2. Teatrul şi autoeducaţia copilului şcolar 

Alături de educaţia nonformală şi informală, un pilon la fel de important în educaţie este 

autoeducaţia. Ea este văzută ca instruire auto-direcţionată. Formele sunt diferite în ceea ce priveşte 

independenţa; cele mai independente sunt de exemplu studiul unui instrument muzical sau 

antrenamentul sportiv; consultarea de cărţi sau alte materiale din proprie iniţiativă fară legătură 

neapărată cu activitatea cutentă, trecută sau chiar viitoare se înscrie în aceeaşi categorie. 

 Aspectele menţionate sunt mai puţin importante pentru cercetarea noastră, nu o să insistăm cu 

ele; ceea este cu adevărat valoros pentru teatru şi aplicaţiile sale destinate copilului în sfera autoeducaţiei 

este caracteristica acesteia de a transforma obiectul educaţiei în subiect. Aici sunt pertienente şi utile 

toate acele aplicaţii teatrale care urmăresc “dezvoltarea personală” sau “educaţia pentru sine”. Aşa cum 

                                            
33 Arieli, Bracha – The integresion of Creative Drama into Science Teaching, Teză de doctorat, Universitatea de Stat 

Kansas, 2007, p. 117 
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am specificat în capitolul trecut, ele sunt foarte prezente la noi în ţară şi este mediul căruia ar trebui să-i 

acordăm mai mult credit în viitor. 

 Aşa cum am precizat sunt forme ale educaţiei nonformale, se realizează într-un cadru organizat, 

fiecare dintre ele au nişte scopuri, urmează pe parcursul desfăşurării o structură, deşi libertatea este 

foarte mare etc. Rolul lor în autoeducaţie este major pentru că duc copilul pe tărâmul autocunoşterii. Este 

un drum dificil şi care trebuie făcut cu mare grijă, cunoscând în prealabil nu numai scopurile pe care le 

urmărim ci şi elemente despre viaţa interioară a copilului.  

 Sunt opţiuni diferite în ceea ce priveşte modul de abordare a “dezvoltării personale” prin 

intermediul aplicaţiilor ce provin din teatru. Inclusiv modul de ralaţionare este diferit; există opţiunea de 

a forma cât mai rapid un grup omogen care să-şi însuşescă reguli care să faciliteze lucrul şi buna 

funcţinare a cursurilor sau din contră se merge pe însuşirea a cât mai puţine reguli, unele care vizează 

securitatea şi integritatea fizică a copilului sunt necasare de la început indiferent de opţiune, şi formarea 

grupului omogen mai greu dar venind natural din interacţiunile dintre ei. Aceste lucruri vor fi detaliate 

şi prezentate şi rezultate din practică în cercetările viitoare. 

 Concret drumul către autoeducaţie vine prin intermediul autocunoşterii. Această va determina un 

efect asemănător cu uitatul în oglindă: copilul devine conştient de sine şi începe să fie, fără impunere 

exterioară, mai atent la comportamentul său. Nu este un proces care durează trei zile, ci mai degrabă 

câteva luni. Grija faţă de comportament duce la schimbarea modului în care acţioneză şi implicit se va 

sesiza o schimbare a faptelor. 

 În mod constant şi cu o direcţionare atentă şi competentă se poate obţine un lucru foarte dorit: 

responsabilitatea. Este cea mai mare răsplată amuncii când vezi un copil care devine responsabil pentru 

faptele sale. Paradoxal, în ciuda a ceea ce s-ar putea crede în urma acestui proces, repet cu direcţinare 

competentă, copilul nu devine prada remuşcărilor şi nu devine letargic şi inactiv; el, îndrăznesc să spun, 

îşi gaseşte un soi de libertate interioară.  

Pe o perioadă de timp apreciabilă prin aceste aplicaţii teatrale se poate atinge şi latura care mai 

târziu la maturitate va fi necesară copilului pentru autorealizare prin: dezvoltarea capacităţii de 

relaţionare cu cei din jur şi aprecierea valorii culturii.  

 Am început cu acest subcapitol să descriu nu numai cum se poate aduce plus de valoare ecucaţie 

formale, dar şi căi pe care dacă direcţinăm copilul acesta va reuşi atât să facă faţă provocărilor viitorului, 

dar şi să le înţelegă mai bine decât o facem noi acum şi să poată interveni când deciziile vor sta pe umerii 

lui, în sens şi consens atât cu fiinţa umană cât şi cu realizările ei de-a lungul istoriei. Principiile unui astfel 

de drum vor fi prezentate în capitolul următor. 

 

III.3. Copilul şcolar între dezvoltare şi devenire prin teatru 

 Secolul al XX-lea aduce bogate cunoştiinţe în domeniul medical şi psihologic. Prin îmbinarea 

cunoştiinţelor din cele două domenii în scopul de a reduce sau elimina tulburări din sfera mintalului 
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apare psihoterapia. Deşi aparent psihoterapia se adresează tulburărilor, deci unor “probleme” dacă ne 

exprimăm simplist; ideile din sfera pshihoterapiilor au influenţat şi influenţează la scară largă 

comporatamentele şi atitudinile oamenilor.  

 Viena este locul de unde au pornit importante idei sau “şcoli” de psihanaliză cum au fost 

denumite în timp. Primele două şi cele mai cunoscute sunt: şcola freudiană şi şcoala adleriană; după 

numele întemeietorilor: Freud şi Adler. Amândouă au în comun preocuparea pentru decodificarea 

semnificaţiilor subcoştientului. 

 Pentru Freud plăcerea şi fuga de durere determină acţiuniile fiinţei umane, Adler conturează un om 

dominat de dorinţa pentru putere şi depăşirea complexelor. 

 Cele două viziuni care sunt până la urmă încercări de a răspunde la întrebarea “Ce este omul ?” 

au avut influenţe culturale majore. Dacă luăm exemplul lui Hamlet, cu puţină incursiune în 

shakespeareologie găsim montări faimoase sunt expuneri în detaliu ale acestor viziuni. Amintesc, fară 

detalii câte cărţi au fost scrise ca ghiduri practice pentru succes, pornind de la teoria lui Adler.  

 Încercarea de a integra aceste două orientări cu cele care mai există în psihoterapie; multe, şi cu 

ideologie diversă şi opuse unele cu altele, este un lucru care se doreşte acum în psihoterapie. Deocamdată 

a fost în mică parte reuşit procesul; dar este o promisiune şi un lucru necesar pentru viitor. Este unanimă, 

aproape, părerea celor care reprezintă acest domeniu că fiinţa umană este mult prea complexă şi nu poate 

fi redusă la nicio teorie apărută până acum, însă integrarea toturor cunoştiinţelor de până acum ar putea 

aduce nu numai benefecii pentru practicieni, dar şi posibilitatea de a găsi formule mai complete în viitor 

care să facă descrieri cât mai aproape de complexitatea reală a fiinţei umane. 

 Există şi o a treia “şcoală” de psihoterapie vieneză: logoterapia, pe care n-am amintit-o, pentru că 

nu a avut influenţe atât de mari ca celelalte două. Ea este legată de întemeietor: Viktor Frankl. El priveşte 

omul dintr-o perspectivă care credem că ne este utilă acum, în momente în care aşa cum spuneam, 

problema axiologică este cea mai arzătoare. 

 Perspectiva abordată de Frankl nu este analitică sau dinamică cum fac cei doi amintiţi mai sus, nici 

compotamentală cum a făcut Pavlov, ci este una umanist-existenţială. Îl vede pe om unic şi cu mintea, 

corpul şi spiritul unite. Este prin excelenţă o viziune pozitivă, optimistă. 

 Frankl a văzut omul dincolo de insticte şi porniri, cum l-a văzut Freud sau dincolo de lupta 

pentru depăşirea complexelor cum l-a văzut Adler; şi l-a văzut în primul rând capabil să decidă: 

“Fiinţa umană nu este un lucru printre altele; lucrurile se determină unele pe altele, în vreme ce omul se 

autodetermină. Ceea ce el devine - în limitele înzestrării sale şi ale mediului în care se află - este ceea ce el a făcut 

din sine însuşi. în lagărele de concentrare, de pildă, în aceste laboratoare vii, în acest loc al încercărilor, am văzut 

şi mărturisim că unii dintre tovarăşii noştri s-au comportat asemeni porcilor, în vreme ce alţii s-au purtat ca 

sfinţii. Omul poartă în sine ambele potenţialităţi; pe care dintre acestea o actualizează depinde de deciziile sale, iar 

nu de condiţiile în care se găseşte.”34 

                                            
34 Frankl, Viktor - Omul în căutarea sensului vieţii, Meteor Press, Bucureşti, 2009, p. 88 
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 Văzând aşa fiinţă umană atunci: responsabilitatea, moralitatea, dragostea sau sacrififciul sunt 

elemente ce pot fi integrate în constituţia umană. 

 Pe scurt Frankl crede într-un “nuceu noetic” al fiinţei umane, un nucleu şănătos; ideea principală 

este că omul trebuie ajutat şa conştientizeze acest lucru şi şă folosească aceste resurse; iar principiul care 

motivează în mod fundamental omul este “voinţa de sens”.  

 Sensul vieţii este găsit prin căile: creatoare(realizănd, înfăptuind), experenţiale(are la bază trăirea 

binelui, frumosului, adevarului) şi atitudinale(atitudinea ce poate fi luată în ciuda suferinţelor cauzate de 

adversităţi de neschimbat ). 

 Aceste principii aplicate în cadrul cursurilor de teatru pentru copii, unele dintre ele le-am regăsit 

sub diferite forme fără să cunosc vreo conexiune între acestea şi ideile lui Frankl, pentru că sunt 

preocupări existenţiale care au marcat gândirea umană în mod repetat, pot duce la găsirea unui sens dar 

şi la a da sens atât vieţii cât şi lumii în care trăim.  

 Conştientizarea şi crearea de resurse spirituale poate fi un factor major în confruntarea cu 

problemele de ordin axiologic care vor trebui rezolvate la un moment dat în viitor.  
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CONCLUZII 

  

În acestă primă etapă a cercetării s-au analizat aspecte importante în ceea ce priveşte: istoricul 

legăturii dintre teatru şi educaţie, necesitatea unei astfel de legături, contextul contemporan în care se 

realizează educaţia şi modul în care teatrul şi aplicaţiile sale au depăsit graniţele tradiţionale. 

 Legătura istorică dintre teatru şi educaţie pare să fie veche, importante însă sunt preocupările şi 

experieţele de la începutul secolului trecut. Probleme care vor fi teoretizate şi sistematizate de 

Stanislavki, pot fi regăsite la cei trei pe care i-am numit repere: Harriet-Finlay Johnson, Alice-Minnie 

Herts şi Henry Caldwell Cook. Cu influenţe din cunoaşterea psihologică a vremii Harriet-Finlay Johnson 

teoretizează în The dramatic method of teaching în 1912, cât de important este procesul şi nu rezultatul; idee 

pe care o găsim şi în scrierile referitoare la arta actorului la Stanislavski. Iată o punte calitativă ce merită a 

fi explorată şi este favorabilă aplicaţiilor care pornesc de la teatru şi au ca scop educaţia copiilor. 

 Necesitatea legăturii dintre cele două domenii este una care are cauze în ambele părţi. Orientarea 

educaţiei către o eficienţă reală pentru individul educat, precum şi explorarea de noi spaţii şi conveţii 

teatrale sunt cel puţin două motoare care au generat acesta legătură.  

 În ceea ce priveşte societatea contemporană (mediul în care se dezvoltă şi educă acum un copil) 

am prezentat doar câteva aspecte; menţinez încă o dată că nu critica a fost intenţia, ci scopul a fos de a 

uşura prezentarea tipurilor de aplicaţii pe care teatrul le-a dezvoltat prin tehnicile şi metodele sale în 

domeniul educaţiei copilului. Utile ne vor fi şi când o să prezentăm modul în care acestea pot intreveni 

astfel încât să diminueze unele din efectele nedorite pe care le-am descris. Prezentarea lor este sumară, 

doar pentru a contura o schiţă a mediului contemporan. 

 Integrarea principiilor logoterapiei în domeniul aplicaţiilor ce pornesc de la teatru şi tehnicile sale, 

cred că este un domeniu ce merită atenţie şi cercetări clarificatoare necesare şi poate fi o alternativă la 

modul în care gestionăm acum lumea în care trăim şi pe care o lăsăm moştenire. 

Coerent cu ideea că tehnologia nu este rea în sine, dar depinde de noi cum o folosim, în încheiere 

am să concluzionez prin intermediu imaginii vizuale. În numărul din decembrie 2006 prestigioasa revită 

Time şi-a surprins cititorii care aşteptau să afle cine este “personalitatea anului”, deoarece pe copertă era 

imaginea unui computer, iar cadranul monitorului era realizat dintr-un material care reflectă imaginea; 

practic era o oglindă. Sub acest computer stătea scris “Tu. Da,Tu. Tu controlezi epoca informaţiei. Bine ai 

venit în lumea ta”. 

Cred că este cel mai sugestiv exemplu atât în ceea ce priveşte modul în care relaţinăm cu 

tehnologia şi imaginea vizuală, dar şi asupra responsabilităţii care ne revine. Au trecut timpurile în care 

dădeam vina pe manipulare, pe sistem, pe valori. Paradoxal, facilitat de mercantilism, acestă maşinărie 

numită de unii computer prin facilităţile pe care ni le oferă, alături de Internet, ne face mai independenţi 

decât ne-am aştepta. Ceea ce ne revine ca responsabilitate este acţiunea. Dacă vrem să acţionăm, primul 

gând şi scop trebuie să aibă ca obiect educaţia, numai ea poate în mod real să producă schimbări. 
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Foto nr.5 

Time, decembrie 200635 

 

                                            
35 http://www.time.com 
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Anexa 1- Fotografii din cartea: The dramatic method of teaching de Johnson, Harriet-Finlay; 

Ginn Company, New York, 1912 
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Anexa 2- Fotografii din cartea: The children’s educational theatre de Herts, Alice-Minnie; 

Harper, New York, 1911 
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Anexa 3- Fotografii din cartea: The Play Way de  

 Cook, Caldwell , Stokes Company, New York, 1917 
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