
  
ROLUL POVEȘTILOR ÎN EDUCAREA COPIILOR 

 
PROF. INVAT. PRIMAR ACHIM MONICA 

SC. GIMNAZIALA NR. 2 ORBEASCA DE JOS 
JUD. TELEORMAN 

 
   
 ,,Povestitorii, chiar prin actul de a povești, comunică o invătare radicală care schimbă viață și 
lumea: a spune povești este un mijloc universal accesibil prin care oamenii se fac înțeleși.”  
                                                                                                                  citat din Chris Cavanaugh  
   
         Poveștile  sunt  atractive  la orice  vârstă.  De la  cea  mai  fragedă  copilărie,  copiii  trebuie 
obișnuiți  să  asculte  povești,  citite  de  părinți,  mai  apoi  de  cadrele  didactice,  apoi  citite 
chiar de  ei.  
         Poveștile îi ajută pe copii să se simtă și confortabil și în siguranță și să creeze o legatură 
specială cu  cel  care  o  citește.   Unele povești  îi pot fi copilului un ajutor de nădejde, pentru că 
îl  pot ajuta  să răspunda,  prin ele la unele dintre cele mai inconfortabile intrebări ale copiilor 
despre:  moarte, furie, divorț, iubire etc.  
          Multe povești au o morală la sfârșitul lor de care te poți folosi pentru a-ți educa bine 
copilul. Reprezintă un instrument la-ndemană, de educație și disciplinare. Prin expresiile literare 
întâlnite în poveștile pentru copii, aceștia își dezvoltă vocabularul, invată cuvinte și expresii noi, 
reușesc să se exprime mai ușor.   
          Cum se aleg poveștile potrivite pentru copii?   
          Înainte de a alege o poveste, ne gândim  în primul rând  la  nevoile  copilului.  De 
exemplu, dacă îi este frică de întuneric, alegem o poveste despre un personaj care depăseste 
anumite frici, dacă se ceartă cu fratele, alegem una în care rivalitatea fraternală este depăsita și în 
care cei doi frați ajung să se inteleagă.  Alegem   povestioară  cu tematică, cu rol educativ care să 
aibă o influentă pozitivă și constructivă asupra lui.  Dacă alegem  să îi citim  din cărti, atunci  
avem  grijă că acestea să fie cât mai colorate și pline de imagini, pentru a  fi  atractive  și a-i fi 
mai ușor copilului să  asocieze  ce spunem  cu imaginea  sau  dacă  acea  carte  nu  are  imagini,  
prezentăm  imaginile  în  față  clasei.  Acestea  îi  ajută  să-și  imagineze  personajele,  să-și  
fixeze  mai  bine  acțiunile  poveștii.  După  citirea  poveștii,  putem  prezența  copiilor  un  pps  
la  calculator.  
            În concluzie, putem spune că poveștile spuse copiilor oferă beneficii multiple, dar din 
păcate în zilele noastre părintii neglijează acest mod de a-și petrece timpul cu copiii lor, acest 
lucru duce la pierderea interesului pentru lectură al copilului școlar. Poveștile-fie că sunt expuse 
oratoric, fie că sunt citite-joacă un rol esențial atât în educația, cât și în dezvoltarea copiilor. 
Reprezintă un stimul pentru creativitate, o intărire a relației cu părintii, ajută la dezvoltarea 
morală și îi invată să capete încredere în propriile forțe, dar și să pătrundă într-un univers 
fantastic plin de mistere și distracții. Poveștile nu trebuie niciodată înlocuite cu televizorul, 
desenele sau calculatorul!    
              Părintii reprezintă un factor cheie în educația și dezvoltarea psiho-socială a copilului.  
Rolul pe care și-l asumă părintele în primii ani de viată ai copilului, atitudinea și aspirațiile 
acestuia, vor pune amprenta semnificativ asupra dezvoltării intelectuale și sociale a acestuia. La 
vârstă copilăriei, poveștile și basmele sunt mai mult decât simple istorisiri. Ele reprezintă un 



instrument foarte important aflat la îndemână părintiilor, pentru a stimula dragostea de lectură și 
cărti, curiozitatea intelectuală a micuțului, dar și un instrument pentru a consolida legătura 
afectivă copil-părinte.  
              La vârstă copilăriei, poveștile și desenul sunt principalele mijloace de exprimare a vieții 
afective a copilului. La  ciclul  preșcolar și  primar, după  citirea  unei  povești,  putem  sugera  
copiilor  să  redea prin  desen  ceea  ce  au  înțeles  din poveste.  În această etapă de varstă se 
fixează principalele valori și modele de viată, iar copilul se identifică cu personajul care 
corespunde cu modelului educațional existent.  Ei  singuri  spun,  că  ar  vrea să  semene  cu  
personajul…..   din  poveste,  pentru  că  le-a  plăcut  comportamentul  personajului.  Personajele 
din basme îi însoțesc în anii copilăriei și le oferă modele pe care se le urmeze în viață adultă.  
               Poveștile joacă un rol foarte important din punct de vedere educativ. Prin intermediul 
poveștilor, copilul descoperă lumea și se poate plasa în situații de viată în afară contextului 
familial. Prin lupta dintre bine și rău și situațiile conflictuale întâlnite, copilul invată strategii de 
viată, descoperă consecințele unor fapte și atitudini și își însușeste comportamente sociale 
pozitive.  Fără a fi obligat să treacă printr-o experientă negativă, copilul poate invăta astfel să 
descopere lumea din jur, oamenii și modul în care aceștia actionează în diferite situații de viată. 
Multe dintre poveștile pentru copii semnalează la nivel metaforic lupta dintre bine și rău, 
identifică principalele tipologii comportamentale, precum și modul în care anumite situații 
concrete de viată  își pot găsi rezolvarea.  
                De  exemplu,  povestea  ,,Capra cu trei iezi “ sau   povestea ,,Scufița Rosie” transmit 
copiilor anumite modele de viată.   În ,,Capra cu trei iezi”, copiii înțeleg prin intermediul 
metaforei faptul că, pană la o anumită varstă trebuie să asculte și să respecte sfatul părintilor 
pentru a evită pericolele iminente. Această povestire este plină de exemple educative prin care 
copilul este expus în plan imaginar unor primejdii cu care se confruntă adunci când iese din 
cuvântul părintilor. Scufița Roșie, de asemenea, vorbește despre riscul și primejdiile cu care ne 
putem confruntă atunci când ne abatem de la drumul stabilit pentru a ajunge la un obiectiv. 
Finalul acestor povești aduce întotdeauna soluția salvatoare prin implicarea factorilor 
educaționali,   reprezentați de familie și ceilalți formatori din viață copilului.  
            Poveștile stimulează dorința de cunoaștere, imaginația și creativitatea copilului. 
Contextul narativ al basmului facilitează accesul copilului la cuvinte și expresii noi, permite 
înțelegerea sensului unor cuvinte abstracte sau metaforice, dezvoltând astfel limbajul și gândirea. 
Imaginația și creativitatea joacă un rol important în viața copilului pentru că ea este cea care îl 
ajută pe copil să stabilească o legătură între lumea sa internă și cea externă, să își construiască 
propria imagine de sine și să dezvolte pe viitor  strategii  de succes, pentru rezolvarea 
problemelor și identificarea soluțiilor.  
             Poveștile consolidează legătura dintre copil și părinte,  apoi  dintre  copil  și  cadru  
didactic, prin implicarea ambelor părti într-o activitate care îi reunește prin cuvinte, 
comportamente și trăiri afective. Părintele este cel care creează contextul, devenind regizorul 
unei scene de viată, iar copilul o trăieste.    
             Deși poveștile pentru copii aduc beneficii și sunt recomandate că principal factor 
educativ pentru această etapă de varstă, sunt situații când părintii  sau  cadru didactic  trebuie  să 
filtreze și să explice copilului anumite cadre sau evenimente în funcție de personalitatea celui 
mic.  
             Unele povești oferă scene intense de violentă pe care părintele trebuie să le estompeze, 
mai ales atunci când copilul este sensibil și reactionează negativ la acestea. În Alba că Zăpada, 
de exemplu, vrăjitoarea îi cere vanătorului să îi aducă drept dovadă a morții acesteia, ficatul, 



imagine care poate declanșă anumite emoții negative, temeri sau frici din partea copilului. De 
asemenea, anumite personaje negative, întruchipate în balaur sau zmeu, sunt folosite drept 
mijloace educative pentru pedepsirea copilului. Afirmații de genul “O să vină balaurul să te 
mănance dacă nu ești cuminte” pot fixă anumite frici, care ulterior se pot transformă în fobii sau 
dependențe de alte persoane. Prezența părintelui în preajmă copilului devine astfel un factor de 
echilibru și securitate care poate declanșă anumite dependențe.  
            În zilele noastre, unii părinti preferă să cumpere un DVD sau să permită accesul excesiv 
al copilului la televizor sau calculator în detrimentul timpului alocat unei relații comune.  
            Multe povești au o morală la sfârșitul lor, de care te poți folosi pentru a-ți educa corect 
copilul. Reprezintă un instrument la-ndemana, de educație și disciplinare,  copilul  va  face  mai 
ușor  diferență  dintre  bine  și  rău,  dintre  plăcut  și  urât,  dintre  pozitiv  și  negativ.  Citirea  
poveștilor   poate  fi  urmată  de  adresarea  unor  întrebări,  pentru  a  fixă  toate  momentele  
principale, apoi de  ascultarea  și  intonarea  unor  cântecele  cu  aceeași  temă  și  chiar  prin  
redarea  prin  desene  a  personajelor  positive.  
          Poveștile  au  rolul  de  a  modela  comportamentul  copiilor,  fiind  ei  înșiși  capabili  apoi  
să  dea  unele  sfaturi  colegilor,  acest  lucru  l-am  observant  la  elevii  mei  de  la clasa  
pregătitoare. 
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