
Povestea reprezintă un mijloc educa ional al cărui poten ial formativ esteț ț  
astăzi prezent teoretizat. Prin toate componentele sale de structură i ideatice,ș  
povestea poate deveni un pretext pentru evocarea unor bogă ii  de con inuturiț ț  
educa ionale, dar i un factor care sus ine integrarea con inuturilor învă ării înț ș ț ț ț  
jurul  unor  teme relevante  pentru copii,  dar  i  în  raport  cu realitatea  pe careș  
ace tia o explorează. Prin atrac ia pe care o exercită asupra copiilor pre colari,ș ț ș  
încă puternic ancora i în zona fabula iei i a fic iunii, povestea asigură un mediuț ț ș ț  
de învă are motivat i plăcut.ț ș

 Povestea poate fi utilizată ca instrument operativ pentru proiectarea unitară 
i coerentă a activită ilor integrate. Structura pove tii, componenetele acesteia,ș ț ș  

dimensiunile de spa iu i timp în care povestea are loc pot reprezenta pretexteț ș  
pentru inegrarea unor con inuturi ce apar in în mod tradi ional unor domenii deț ț ț  
cunoa tere  delimitate,  discrete,  dar  care  sunt  utilizate  pentru  explicitarea,ș  
aprofundarea, rezolvarea unor probleme pe care povestea le pune.

Un mod particular de exploatare a   pove tii  ca un cadru de integrare aș  
con inuturilor  învă ării  este  oferit  de  tehnica  de  povestire  ț ț Storigami,  care 
îmbină tehnica tradi ională japoneză  ț origami,  de ob inere a unor figurine dinț  
hârtie prin împăturarea inteligentă a acesteia, cu story, practica povestirii.

În  storigami,  povestirea  unui  text  narativ  este  asociată  cu  secven eleț  
succesive  de  împăturire  a  hârtiei.  În  acest  fel  povestea  este  ilustrată  prin 
elementele ob inute pe parcursul procesului de realizare a figurinei de hârtie iț ș  
se  crează  cu  ocazii  de  dialog  pe  teme variate  evocate  de  poveste.  Exemple 
valoare  de  produse  Storigami  disponibile  pe  internet,  oferă  Christine  Petrell 
Kallevig i Rachel Katz. ș

Povestea adaptată de mine se nume te ” Ră u ca cea ve nic nemul umită”.ș ț ș ș ț  
Educatoarea anun ă titlul pove tii, ini iază un dialog despre ce înseamnă să fiiț ș ț  
nemul umit.  După  care  încep povestirea,  ini iind  în  diferite  etape  ale  sale  iț ț ș  
ac iuni de îndoire a uni coli de hârtie colorată de formă pătrată, pentru a ilustraț  
povestea i pentru a ob ine în final o ră u că din hârtie glasată.ș ț ț ș


