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Acum ne putem uita la ultimii 50 de ani gi ne putem

intreba cum am procedat noi?

Cum sunt copiii noqtri? Sunt la fel de buni cum speram?

Spre ce se indreaptd acum? Vor schimba lumea in mai bine?

Ce fel de pirinli vor fi?
Unele rispunsuri se regisesc in aceasti a treia edilie

a cirlii.
Sunt la fel de buni cum speram?

Rispunsul este nu, nu sunt. Sunt mult, mult mai buni.
Fac multe lucruri diferite gi le fac pe toate bine.

Pe misuri ce le citegti povegtile, poli avea impresia ci
acegti copii trec prin viafi cu o ugurintn gi o incredere care

sunt rare la oamenii tineri de astizi. Impresia ta este corecti.
Mulli pirinfi spun c[ plicerea de a-gi invila copiii si

citeasci Ei de a-i vedea crescind in fiecare zi a fost cea mai

importantd experienfl a viefii lor.

Dacd li oferi unui copil mic multd iubire gi atenfie gl il
invefi si citeasci, va fi el un copil mai iubitor, mai sensibil,

mai inteligent $i mai capabil?

Rispunsul este da.

Felicitiri tuturor mamelor gi talilor care gi-au inv6{at

copiii si citeasci incd de cind a fost publicati prima dati
aceasti carte, acum 50 de ani. Afi fbcut o treabi minunati.
Acum ave{i inc[ cel pu]in 50 de ani si vd bucura]i de roadele

muncii voastre. Nu uitali si pdstrali acele cartonage de citit
pentru nepofii vogtri.

Felicitiri fiecdrui copil in parte. Ne-afi ficut mAndri.

Acum mergeli gi reparafi aceasti planeti - are nevoie ur-
genti de voi.

Vreo profelie pentru urmitorii 50 de ani?

Si inceapi visarea.

T

AoEVARUL DESPRE TOVI MY

fi-am spus cd poate sd citeascd.

- Mr. Lunski

A incepirt spontan aceastl metodi revolutionari de

invifare.
Ce e ciudat e ci la final s-a produs accidental.

Copiii, care suntbeneficiarii acestei metode, nu gtiau cd

pot fi capabili si citeasci daci le-ar fi oferite instrumentele

necesare, iar adullii din industria televiziunii, care le-au

furnizatin cele din urmi, nu gtiau nici ci aceqti copii aveau

capacitatea gi nici cd televizorul ar oferi instrumentele

necesare inviflrii.
Lipsa instrumentelor este motivul pentru care a durat

atAt ca revolufia si aibi loc, dar acum, ci s-a intAmplat, noi,

pirin{ii, trebuie si conspirim la stimularea acestei revolu}ii
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extraordinare, nu s[ o facem mai pu{in blindd, ci si o facem
mai rapidi, astfel incdt copiii si ii culeagi roadele.

Este intr-adevdr uimitor ci secretul nu a fost descoperit
de copii cu mult inainte. Este surprinzdtor cd, ei, cu toati
inteligenfa lor - pentru ci sunt inteligenfi -, nu s-au prins.

Singurul motiv pentru care vreun adult nu a dezviluit
secretul copiilor de 2 ani este pentru ci nici noi, adullii, nu il
gtiam. Desigur, daci l-arn fi gtiut, nu am fi permis niciodati
si rimAnd un secret, pentru cd este mult prea important
pentru copii gi, de asemenea, pentru noi.

Problema este c[ anr ales o literd prea micd.

Problema este ctr am ales o literi prea mic6.

Problema este c[ am ales o literi prea mic6.

Problema este ci am ales o literi prea mici.

Este posibil chiar sl alegem o literd prea mici pentru
ca traiectoriavintal| complexd a adultului - cate include gi

creierul - sd poati citi.
Este aproape imposibil s[ alegem o literi prea mare

pentru a fi cititi.
Dar este posibil si alegem o literd prea mici, gi tocmai

am fbcut acest lucru.
Traiectoria vizuald.subdezvoltati, de la ochi spre zonele

vizaale ale creierului, la copiii de l, 2 sau 3 ani nu poate
diferenlia un cuvAnt de altul.

Dar acum, aga cum am spus, televiziunea a dezviluit pe
deplin secretul - prin reclame. Rezultatul e ci atunci cAnd
birbatul de la televizor spune Golf, Go$ Golf taregi rispicat,
iar pe ecran apare scris cuvAntul GOLF cu litere mari, clare,

-
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copiii invafi sd recunoascd cuvAntul - chiar dac[ ei nu gtiu

alfabetul.

Pentru ci adevirul este ci copiii mici pot invila si ci-

teasci. Este in reguli si spunem cd, in particular, copiii

foarte micipot invlla si citeasci cu condilia ca la inceput si
alegi litere foarte mari.

Dar acum gtim ambele lucruri.
Acum, ci gtim, trebuie si facem ceva in aceasti privinfi,

pentru ci ce se va intAmpla dupi ce ii vom invifa pe tofi
copiii mici si citeasci va fi foarte important pentru lume.

Dar nu este mai ugor ca un copil si in{eleagi mai

degrabi un cuvAnt rostit decdt unul scris? Deloc. Creierul

copilului, singurul organ care are o capacitate de invifare,

,,aude" cuvintele rostite tare Ei rlspicat la televizor gi le

interpreteazi aga cum doar creierul o poate face. in acelaqi

timp, creierul copilului ,,vede" cuvintele scrise mare gi clar

pe ecran gi le interpreteazd in aceeagi manier[.

Pentru creier nu existi nicio diferenfd intre a vedea ceva

sau a auzi un sunet. Le poate inlelege pe amdndoud la fel de

bine. E nevoie doar ca sunetele si fie clare Ei la un volum

suficient de ridicat pentru ca urechea s[ le poati auzi, iar

cuvintele s[ fie suficient de mari gi de clare pentru ca ochiul

sl le poati vedea, iar creierul sd le poati interpreta - cu

prima am reuEit, cu cea din urmi am dat greg.

Probabil ci oamenii le-au vorbit mereu copiilor mai

tare decAt le vorbesc adultilor, 9i inci facem asta, dAndu-ne

seama instinctiv c[ copiii nu pot auzi gi infelege in acelaqi

timp tonurile conversalionale normale ale adullilor.

Toli le vorbesc tare copiilor gi, cu cdt copilul este mai

mic, cu atit mai tare vorbim.
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S[ presupunem, de dragul discu{iei, ci noi, adullii, am

decis acum multl vreme si ne vorbim unii altora incet, incAt

niciun copil si nu ne poald auzi gi infelege. Si presupunem

totugi ci aceste sunete ar fi fost la un volum suficient de

ridicat pentru ca traiectoria lui auditivi si recepteze Ei sd

infeleagi sunetele joase la vArsta de 6 ani.

in aceste circumstanfe, probabil le-am da copiilor teste

de auz la vArsta de 6 ani. Daci am descoperi ci un copil
poate auzi, dar nu poate inlelege cuvintele (ceea ce probabil

s-ar intAmpla, din moment ce traiectoria lui auditivi nu a
putut distinge pdni acum sunetele joase), probabil ci i-am

face cunogtinfi cu limbajul oral, rostindu-i litera A, apoi B

gi tot aga, pdnd cAnd ar invifa alfabetul inainte si incepem

sd-l invdfdm cum sund cuvintele.

S-ar putea concluziona c5, ar rezulta multi copii care

ar avea probleme si ,,audi' cuvintele gi propozifiile gi, in
loc de celebra carte a lui Rudolf Flesch De ce nu poate citi

lohnny, am avea nevoie de o carte numitd De ce nu poate

asculta lohnny.

Tocmai asta am ficut cu limbajul scris. L-am frcut prea

mic pentru ca s[ poati fi, ,ydzut si infeles" de copil.

Acum si facem o alti presupunere.

Daci am vorbi in goapti in acelagi timp in care am scrie

cuvinte gi propozifii foarte lungi gi specifice, copiii foarte

mici ar putea se citeasci, dar ar fi incapabili si inleleagi
limbajul verbal.

Acum si presupunem ci televizoarele ar avea, pe ldngd

cuvintele scrise mare, gi cuvinte rostite tare, in acelaqi timp.

-
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ln mod firesc, tofi copiii ar putea citi cuvintele, dar ar fi

gi mulli copii care ar incepe s[ infeleagi cuvAntul rostit la

uimitoarea vdrstl de 2 sau 3 ani.

$i, in oglindi, este ceea ce se intAmpl[ astizi cu cititul!

Televizorul ne-a aritat gi alte cAteva lucruri interesante

despre copii.

Primul dintre ele este ci acegtia se uitl la majoritatea

programelor pentru copii firi si fie atenfi tot timpul; dar,

cum gtie toati lumea, cAnd incep reclamele, copiii aleargi

spre televizor ca sd audd gi sd citeascd ce confin produsele

respective gi ce se presupune ci fac ele.

Ideea nu este ci reclamele prind la copiii de 2 ani gi nici

ci benzina sau ce confine ea ii fascineazdpe copii, pentru

c[ nu este aqa.

Adevirul este ci cei mici pot invdla din reclame, printr-un

mesaj repetat, suficient de mare si de clar, suficient de tare,

qi c[ tofi copiii au o pasiune pentru invifare.

Copiii ar invdfa mai degrabi despre ceva dec6t si fie
amuzafi de Mickey Mouse - iar acesta este un adevdr.

Prin urmare, copiii cildtoresc in maqina familiei gi citesc

fbri probleme Golf, McDonald's gi Coca-Cola, precum gi

rnulte altele - iar acesta este un adevir.

Nu este nevoie sd ne intrebdm ,,Pot copiii foarte mici

s[ citeasci?" Au dat chiar ei rispunsul - da, pot. intrebarea

care ar trebui pusi este ,,Ce yrem si citeasci copiii?" Ar

trebui s[ le limitim lectura doar la numele produselor gi

la chimicalele bizare pe care le con{in aceste produse sau
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ar trebui si-i ldsim sl citeasci ceva ce le-ar putea umple
vieflle?

Si fim atenfi la toate aceste adeviruri debaz6:

1. Copiii mici vor si invefe sd citeasci.
2. Copiii mici pot invdfa si citeasci.
3. Copiii miciinvald si citeasci.
4. Copiii mici ar trebui si invefe si citeasci.

Vom dedica un capitol fieciruia dintre aceste adeviruri.
Fiecare dintre ele este real gi fiecare este simplu. poate ci a
existat o componenti mai largi a problemei.

Existd doar ctttcva adevdruri ascunse mai greu de dezvd_
luit decdt aparenlele tnseldtoare ate simplitalii.

Probabil ci tocmai aceasti simplitate ne-a fhcut sd in{e_
iegem greu sau chiar sd nu credem povestea absurdi pe care
ne-a spus-o dl Lunski despre Tommy.

E ciudat ci ne-a luat atAta timp sd ii acordim atenfie
dlui Lunski, pentru cd atunci cind l-am v6zut prima dati
pe Tommy eram deja congtienfi de toate lucrurile pe care
trebuia si le gtim pentru a inlelege ce anume se intdmpla
cu el.

Tommy era al patrulea copil in familia Lunski. pirinfii nu
aveau prea mult timp pentru educa{ia formali gi lucrau din
greu pentru a-gi intrefine cei trei copii simpatici, normali.
Pdni la nagterea lui Tommy, dl Lunski era proprietarul unui
bat iar lucrurile mergeau bine.

insd Tommy s-a niscut cu leziuni cerebrale foarte
grave. CAnd avea 2 ani, a fost primit la un spital de top din
New /ersey pentru o examinare neurochirurgicali. in ziua
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ciincl a fost externat, geful secliei de neurochirurgie a avut

o rliscu{ie sinceri cu domnul gi doamna Lunski. Doctorul
lc-a explicat ci studiile sale au aritat ci Tommy era un
copil-legumi, care nu ar putea sd meargi sau si vorbeasci

niciodati gi, prin urmare, care ar trebui plasat pe viafi
irrtr-o institufie specializati.

Toati moqtenirea polonezd a domnului Lunski i-a ac-

ccntuat incipilAnarea americani in timp ce s-a ridicat cu

toati greutatea gi a spus: ,,Doctore, es,ti complet aiurit. E
vorba de copilul nostrlt".

Familia Lunski a petrecut multe luni ciutind pe cineva

care si le spuni contrariul. R[spunsurile erau toate aceleagi.

insi inainte ca Tommy si implineasci 3 ani, l-au g[sit
pe doctorul Eugene Spitz, geful secliei de neurochirurgie de

la Spitalul de Copii din Philadelphia.

Dupi ce a realizat propriile studii neurochirurgicale,

cloctorul Spitz le-a spus pirinfilor ci, degi Tommy era

intr-adevir un copil cu leziuni cerebrale grave, exista qansa

sd se poati face ceva pentru el la un grup de institute dintr-o
suburbie numiti Chestnut Hill.

Tommy a ajuns la The Institutes for the Achievement of
I luman Potential (Institutele pentru Atingerea Potenfialului

Uman) cdnd avea doar 3 ani gi 2 siptimAni. Nu se putea

misca gi nu putea vorbi.

Leziunea cerebrali a lui Tommy gi problemele cauzare

cle aceasta au fost evaluate in cadrul Institutelor. I-a fost

prescris un tratament care l-ar fi ajutat si se dezvolte

normal, ca un copil slnitos. Pirinfii au fost invdfafi cum

si continue acest tratament acasi gi li s-a spus ci, daci il
respectau fbri si dea greg, starea lui Tommy s-ar imbunitifi
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intr-o mare misur5. Urma si revini dupi 60 de zile pentru
o reevaluare 9i, daci Tommy ar fi fost mai bine, pentru
revizuirea tratamentului.

Fird indoiali, familia Lunski urma si respecte trata-
mentul strict. Au fhcut asta cu religiozitate.

PAni la a doua lor vizitd,, Tommy se putea tdri.
Acum, familia Lunski urma tratamentul cu o energie

inspirati de succes. Atdt de determinafi erau, incdt, atunci
cind li s-a stricat masina pe drumul spre Philadelphia pen-

tru a treia lor viziti, au cumpirat pur gi simplu o magin[
la mAna a doua gi au mers mai departe. Abia agteptau si
ne spuna c[ Tommy putea rosti primele lui doui cuvinte

- ,,mami" gi ,,tati". Tommy avea acum 3 ani gi jumitate gi

putea merge de-a bugilea.

Apoi mama lui a incercat ceva ce doar o mami ar putea

incerca cu un copil ca Tommy. Aga cum tatdl ii cumpiri
fiului o minge de fotbal, mama a cumpirat un abecedar

pentru copilul ei de 3 ani gi jumitate cu leziuni cerebrale

grave, cel care putea rosti doui cuvinte. Tommy, spunea ea,

era foarte inteligent fie c[ putea si meargi gi si vorbeascd

sau nu. Orice om cu sentimente putea si vadi asta doar
uitindu-se in ochii lui!

in vreme ce, pe atunci, testele noastre privind inteligenfa
copiilor cu leziuni cerebrale erau mai complexe decdt cele

ale doamnei Lunski, ele nu erau insd mai precise decAt ale

ei. Am stabilit ci Tommy era inteligent,fard, indoial5, dar a
inv[fa un copil de 3 ani gi jumdtate cu leziuni cerebrale sd

citeascd - ei bine, aceasta este o alti problemi.
I-am acordat foarte pufini atenlie doamnei Lunski

cAnd aceasta ne-a anunfat ci Tommy, care avea pe atunci

-
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4 ani, putea citi toate cuvintele din abecedar chiar mai

ugor decdt putea citi literele. Eram mai preocupafi gi mai

incdntafi de pronunfia lui, care progresa constant, precum

9i de mobilitatea lui frzicit.

PAni la 4 ani gi 2 luni tatil lui ne-a anunfat ci putea

citi in intregime o carte a lui Dr. Seuss numitd Green Eggs

and Ham (Oud verzi cu Suncd). Am zimbit politicos gi am

observat in ce mod remarcabil se imbunbtifiseri pronunfia

gi mobilitatea lui.
CAnd Tommy avea 4 ani gi 6 luni, domnul Lunski ne-a

anunfat c[ biiatul putea sd citeasci gi citise, de fapt, toate

cirfile lui Dr. Seuss. Ne-am notat cd Tommy progresa fru-
mos, precum gi faptul cd domnul Lunski,,spusese" c[ acesta

putea si citeasci.

CAnd a venit pentru a unsprezecea viziti, Tommytocmai

irnplinise 5 ani. Degi atit Dr. Spitz, cAt gi noi eram incintafi
cle progresele uimitoare ale lui Tommy, la inceputul vizitei
rrimic nu indica faptul cd acea zi avea sd fie una importanti
pentru toli copiii. Nimic, cu excepfia raportului obignuit gi

nebunesc al domnului Lunski. Conform acestuia, Tommy

l)Lrtea acum siL citeasci orice, inclusiv Reader\ Digest, gi,

in plus, putea inlelege gi mai ales fbcea toate aceste lucruri
inainte sd implineascb 5 ani.

Am fost scutifi de necesitatea de a comenta aceste lucruri
pentru ci tocmai venise cineva de la bucitdrie cu prdnzul

nostru - suc de roEii gi un hamburger. Domnul Lunski,

observAnd ticerea noastrd, a luat o buc6{ici de hdrtie gi a

scris: ,,Lui Glenn Doman ii place sl bea suc de rogii gi si
nrinAnce hamburger'l
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UrmAnd instrucliunile tatilui siu, Tommy a citit ugor

aceasti propozilie gi cu accentele gi inflexiunile potrivite.
Nu a ezitat, aga cum face un copil de 7 ani, care citegte

fiecare cuvAnt separat, fbri s6 inleleagi propoziliain sine.

,,Scrieti altdpropozifie'l am qoptit noi.

Domnul Lunski a scris: ,,Tatilui lui Tommy ii place si
bea bere gi whisky. Are o burtd mare de bere gi whislcy de la

Tommy\ Ttltern".

Tommy a citit doar primele trei cuvinte cu voce tare,

apoi a lnceput sI rAdi, Partea amuzanti despre burta tatilui
era pe al patrulea rAnd, pentru ci domnul Lunski scrisese

cu litere mari.

Acest copil cu leziuni cerebrale grave citea de fapt mult
mai repede decAt rostea cuvintele cu voce tare in ritmul
siu normal. Tommy nu doar ci citea, dar citea repede, iar
capacitatea lui de in{elegere era evidenti!

Se vedea pe fefele noastre ci eram gocafi de uimire.

Ne-am intors spre domnul Lunski.

,V-am spus cd poate si citeascd'l ne-a spus el.

Dupd acea zi, niciunul dintre noi n-a mai fost acelagi,

pentru ci aveam ultima piesi a puzzle-ului unei imagini pe

care am construit-o in mai mult de 20 de ani.
Tommy ne-a invifat ci inclusiv un copil cu leziuni cere-

brale grave poate invifa sd citeasci mult mai devreme decit
o fac de obicei copiii normali.

Desigur, Tommy a fost imediat trimis pentru o testare

completi in fafa unui grup de experli adugi din Washington,

D.C., special pentru asta, timp de o siptimini. Tommy -
un copil de 5 ani abia implinifi, cu leziuni cerebrale grave
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- putea citi mai bine decit un copil normal de doui ori mai
mare ca el - gi cu o capacitate de infelegere totali.

Pind cAnd a implinit 6 ani, mergea deja, desi acest lucru
era relativ nou pentru el gi era pulin stdngaci; citea la un nivel
de clasa a $asea (nivelul unui copil de 1 1- 12 ani). Tommy nu
avea s6-gi petreacd toati viafa intr-o institufie specializati,
dar pdrinfii lui ciutau o gcoali ,,specialf'la care s6-1 inscrie
pe Tommy incepdnd cu septembrie. Speciali, adicd de top,

nu pentru copii retardafi. Din fericire, acum existi gcoli

pentru copiii supradotafi. Tommy s-a niscut cu o leziune

cerebrali gi, frri indoiald, cu nigte p[rin[i care l-au iubit
foarte mult gi care credeau ci nu-gi atingea potenlialul.

in cele din urmi, Tommy a fost un catalizator pentru
20 de ani de studiu. Poate ar fi mai potrivit si spunem ci
a fost fitilul unui explozibil care a devenit tot mai puternic
timp de 20 de ani.

Fascinant a fost gi ci Tommy voia gi ii plicea teribil de

mult si citeasci.


