
Fișa educațională
Lucrați cu tinerii sau predați copiilor de 8/10 ani? 
Vă propunem să organizați un atelier de creație 
literară având ca temă. Povestește-ne despre 
visurile tale pentru mâine precum visătorii de 
mâine ai Mag Junior. Dați frâu liber creativității 
copiilor și propuneți-le să faceți o poveste tip 
bandă desenată, un roman foto, o coregra昀椀e...

action-education.org

Povestes,te-ne  

visurile tale 
pentru mâine !
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Junior
AJUTOR ȘI ACȚIUNE

AU CITIT COPIII CU ADEVĂRAT MAG JUNIOR?
Dar cine sunt acești visători care au contribuit la Mag 
Junior?... Și cine îi însoțește în realizarea lucrărilor 
lor? La ce visează?...? Și tu, ai visa mai degrabă la... ?  
În opinia voastră... De ce organizația Acțiune Educație 
i-a făcut pe acești tineri să-și povestească visurile?

Puteți explora aceste întrebări în grup; copiii se așează în 

cerc și îșiîmpărtășesc opiniile... care pot fi notate pe un afiș 

de către o persoană desemnată. Avantajul activității în grup 

este că fiecare își poate forma o idee pe baza ideilor altora. 

Tehnica „mesei rotunde” poate fi, de asemenea, utilizată și 

fără ca participanții să fie „obligați” să vorbească. Facilitatorul 

se poate întoarce la sfârșit la persoana care a ales să nu 

vorbească atunci când i-a venit rândul și o poate întreba 

„dacă are vreo idee acum”.

Să visăm împreună :
Să ne imaginăm 

v�torul!

devine

Aude des Abbayes
creați

Aude des Abbayes
o coală mare de hîrtie



ORGANIZAȚI UNUL SAU MAI MULTE 
ATELIERE DE CREAȚIE.
Vă propunem o practică pedagogică pentru scrierea colectivă a unei 
lucrări prin aplicarea valorilor de colaborare, solidaritate și sprijin 
reciproc, astfel încât toată lumea să se poată implica și să poată reuși. ETAPELE și metodele 
pedagogice ale atelierului (atelierelor) de creație literară au ca obiectiv să însoțească 昀椀ecare 
persoană în crearea unei povești - o narațiune - în grup, construind în același timp o reflecție critică: 

învățăm, împărtășim, ne confruntăm perspectivele noastre cu cele ale celorlalți.

ETAPA 1 
ELABORAREA UNEI PICTURI MURALE 
DE EMERGENȚĂ/ÎNCEPU 

O pictură murală de emergență...  
Ce înseamnă?
Un prim pas pentru a ajuta grupul și pe fiecare 

dintre membrii săi să se implice în procesul de 

reflecție și și să se mobilizeze pentru creație. 

Modalitățile de scriere fiind «flexibile»: cuvinte/

fraze/ desene chiar și decupaje. Acestea permit 

tuturor să intre în proiect. Acestea încurajează 

exprimarea tuturor subiectivităților.

1 -  Agățați pe perete sau desfășurați pe podea  
o foaie mare de hârtie de 3 metri lungime și 
și puneți la dispoziție markere colorate,  
foi de hârtie A4, bandă adezivă sau pata昀椀x.

2 -  Scrieți subiectul „Visurile voastre pentru 
mâine” în centrul foii mari.

3 -  Fiecare persoană scrie - desenează pe o foaie 
A4 eea ce îl/o inspiră această temă: pe posibil 
ca o persoană să folosească 2 sau 3 foi – pe 
care ar putea scrie un cuvânt, o propoziție 
scurtă, sau să facă un desen...

4 -    Fiecare persoană își lipește lucrarea. Încheiem 
această etapă cu o dezbatere cerându-le 
copiilor să reacționeze la pictura murală 
după câteva minute pentru lectură personală.

ETAPA 2 
PROBLEMATIZAREA
Problematizarea... Ce înseamnă?
unui subiect și înțelegerea tuturor dimensiunilor 

sale posibile. Sortarea, clasificarea și numirea de 

categorii ajută la problematizare.

1 -  Clasi昀椀carea propozițiilor prin gruparea 
tuturor 昀椀șelor cu subiecte similare:  
activitate colectivă; grupul este plasat  
în fața picturii murale

2 -  Grupul are sarcina să găseascp o denumires 
sugestivă pentru 昀椀ecare categorie  
(acestea sunt visuri care privesc: egalitatea 
de șanse / ecologiea / cooperarea sau 
parteneriatul, etc.)

ETAPA 3 
CONSTRUIREA UNEI SCHEME NARATIVE
O schemă narativă... Ce înseamnă?

Orice poveste începe cu o situație inițială: un loc 

personajele - relațiile dintre ele sunt descrise... 

Apoi se întâmplă ceva care perturbă situația 

inițială: perturbatorii sunt dușmani/evenimente/

dezastre... Dar există întotdeauna eroi, prieteni 

sau evenimente bune care restabilesc situația... 

Acest lucru permite scrierea sfârșitului poveștii.

PERTURBATORI
VISURI

ACEEAȘI  
TEMATICĂ

AJUTOARE

Ce poate
împiedica / 
face di昀椀cil 
de atins / 
complică 
atingerea 

visului 

Categorie  
de visuri legate 

de o temă,
De exemplu:

egalitate  
de șanse

Ce poate  
ajuta 

împlinirea  
visului

Astfel se construiește schema narativă a poveștii, 
oferind în același timp multe idei pentru a scrie: 
coloanele „perturbatori” și „ajutoare” devin un 
rezervor de idei odată ce am decis, 昀椀e singuri sau în 
grupuri mici care este tematica pe care o alegem.

PASUL 4
SCRIERE/REDACTARE

1 -  Începeți să scrieți povestea în grupuri mici 
de 3 persoane: se pot stabili roluri: scriitor, 
„corectprul ortogra昀椀c”, „căutătorul de cuvinte 
frumoase”.... și principii cum ar 昀椀 „schimbarea 
rolurilor între participanți la 昀椀ecare jumătate 
de oră”.

2 -  Textele pot 昀椀 citite de mai multe ori grupului 
mare, care își exprimă părerea, face sugestii…
în vederea rescrierii textului.  

Conceperea 昀椀șei educaționale de Patrick Clerc, Fotogra昀椀i de Tibor Jäger, Ilustrații de Sylvain Baglieri,  
Design gra昀椀c și producție: tcgraphite.
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