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Pe măsură ce copilul citeşte materiale tot mai dificile, creie‑
rul său în curs de dezvoltare reorganizează zone esenţiale aso‑
ciate cu vederea, limbajul şi cogniţia. În cazul în care copilul
în creştere se concentrează şi se implică în „procese de lectură
profunde” – reflecţia, analiza critică, inferenţa –, creierul lectu‑
rii îşi dezvoltă aceste reţele. Dar, după cum observă Wolf, „nu
există un singur tipar al creierului lecturii, iar acesta s‑a dovedit
că nu are nevoie niciodată să se dezvolte”.
Cum va arăta creierul lecturii al copilului, cînd va deveni
adult ? Oare va avea multe conexiuni asociate cu lectura apro‑
fundată, care îi vor permite să înţeleagă cărţi lungi, complexe
şi să aplice în viaţă înţelepciunea dobîndită prin citit ? Sau cre‑
ierul său se va limita la stabilirea conexiunilor necesare pentru
a derula pagini Web, pentru a posta tweet‑uri şi pentru a trimite
SMS‑uri, în timp ce se uită la televizor ?
Nicholas Carr, autorul cărţii The Shallows : What the Internet
is Doing to Our Brains, recunoaşte că lectura selectivă, cu
scopul de a căuta anumite informaţii, i‑a fost de nepreţuit ca
scriitor26. „Studii care odinioară necesitau zile întregi de stat în
bibliotecă, printre rafturile cu cărţi, sau în sălile de periodice
se pot efectua acum în cîteva minute”, observă el. Totodată,
autorul mărturiseşte :
Nu mai gîndesc aşa cum gîndeam cîndva. Sînt cel mai conştient
de acest lucru atunci cînd citesc. Îmi era uşor să mă cufund
într‑o carte sau într‑un articol lung... Acum mi se întîmplă rar.
După două‑trei pagini, încep adesea să‑mi pierd concentra‑
rea... Lectura profundă, care altădată era firească, a devenit un
efort27.

În continuare, el afirmă că prietenii şi asociaţii săi – „majo‑
ritatea cu înclinaţii spre lectură” – au experienţe asemănătoare.
De exemplu, Bruce Friedman, specialist patolog, cadru didactic
universitar la o facultate de medicină şi blogger, declară : „Nu
mai pot citi Război şi pace. Mi‑am pierdut capacitatea de lec‑
tură”. (Apropo, acest capitol nu vi se pare cam lung ? Şi mie.)
Cel mai probabil, dacă Friedmann şi Carr şi‑ar propune să
citească din nou cărţi profunde, şi‑ar putea recupera capacitatea
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de a citi Război şi pace, pentru că în copilărie, cînd citeau lite‑
ratură valoroasă, creierele lor, sinapsă cu sinapsă, au construit
conexiuni laborioase şi s‑au reorganizat, aşa cum descrie Wolf,
pentru a fi capabile să înţeleagă un roman rus complex. Ca
adulţi, deşi aceste circuite neuronale ar putea fi slăbite sau în
stare latentă, deoarece nu au mai fost utilizate, ele sînt totuşi
reţele deja existente, care pot fi reactivate prin exersare.
Copiii care cresc înlocuind lectura aprofundată cu cea selec‑
tivă şi vor să găsească anumite informaţii nu îşi vor elabora de
la bun început aceste reţele. Spre deosebire de Carr şi Friedman,
ei nu îşi pot recăpăta capacitatea de a citi Război şi pace, dacă
nu au avut‑o de la bun început. Dacă creierul se reconfigurează
în copilărie în vederea efectuării scanărilor rapide, dar nu şi
pentru citirea aprofundată, ulterior, din toate punctele de
vedere, lectura romanului Război şi pace nu va fi o opţiune
pentru ei. Depinde de noi să‑i încurajăm pe copii să lectureze
cărţi profunde. Este o alegere făcută de noi în numele lor, care
le permite o varietate mai mare de opţiuni în viitor.
Lectura în diagonală este o aptitudine utilă – indispensabilă
în lumea în care trăim. Dar, dacă familia dumneavoastră nu
trăieşte într‑un loc izolat, copilul are deja la activ sute de ore
de lectură în diagonală şi va mai acumula alte mii de ore. Acest
tip de lectură necesită un minimum de atenţie voluntară, astfel
încît copiii o realizează în paralel cu alte activităţi. Ei nu riscă
să nu‑şi creeze conexiuni care să o susţină, la nivelul creierului.
Întrebarea este însă : vor folosi lectura în diagonală pentru a
completa cititul sau pentru a‑l înlocui ?
Dovezile cunoscute despre creierul lecturii sînt clare. Dacă
vă încurajaţi copilul să citească materiale mai lungi şi mai difi‑
cile şi să înţeleagă ce a citit şi să reflecteze, riscaţi mai puţin să
aibă un creier al lecturii limitat cînd va deveni adult.
• Nu presupuneţi a fi de la sine înţeles că creierul lecturii al
copilului va fi precum al dumneavoastră.
• Conştientizaţi că obiceiurile de lectură ale copilului îi mode‑
lează creierul în moduri profunde şi durabile.
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Nu estompaţi distincţia dintre lectura în diagonală
şi lectura propriu‑zisă
Conform unui amplu sondaj naţional, 28% dintre copiii şi tinerii
cu vîrsta cuprinsă între 9 şi 17 ani au afirmat că verificarea pos
tărilor de pe site‑urile de socializare precum Facebook înseamnă
citit, iar 15% dintre părinţi sînt de acord. Unul din patru copii
din această categorie de vîrstă consideră că SMS‑urile înseamnă
tot lectură28. Aşa cum am afirmat însă, în interiorul creierului
copilului, lectura în diagonală nu este totuna cu lectura pro‑
fundă.
Acasă, folosiţi termenul „diagonală” cînd vă uitaţi rapid peste
postări şi mesaje, păstrînd termenul „lectură” pentru articolele mai
lungi şi pentru cărţi ? Diferenţierea poate părea pretenţioasă, dar
stimulează conştientizarea.
Conform aceluiaşi studiu, 86% dintre copii au afirmat că sînt
mîndri şi au senzaţia că au realizat ceva atunci cînd termină de
citit o carte. Lectura în diagonală nu induce acelaşi sentiment,
iar cînd vă încurajaţi copilul să citească, puteţi pune accent pe
acest lucru.
Pentru a consolida motivaţia copilului de a citi cărţi, ajutaţi‑l
să observe cît de mîndru de sine se simte după ce a terminat
de citit. Evidenţiaţi efortul şi perseverenţa copilului, şi nu cît de
deştept este sau cît de repede citeşte.
• A fost o carte mare şi ai terminat‑o de citit. Pun pariu că te
simţi minunat.
• Probabil că te simţi foarte mîndru de tine, fiindcă ai termi‑
nat cartea.
• Poţi fi foarte mîndru de tine. Ai terminat de citit ditamai
cartea.
Este cel mai bine să puneţi accent pe efortul copilului, şi nu
pe faptul că este deştept, deoarece vreţi să‑l motivaţi să citească
următoarea carte. Copiii lăudaţi pentru că sînt deştepţi se simt
mai puţin motivaţi să se străduiască mai mult. Vor să aibă rezultate
la fel de bune ca atunci cînd şi‑au atras laudele dumneavoastră,
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dar, cum nu deţin controlul asupra propriei deşteptăciuni, nu
ştiu ce să facă pentru a‑şi menţine performanţele. În realitate,
din perspectiva lor, dacă dau impresia că depun eforturi prea
mari, nu îi veţi mai considera atît de deştepţi.
Totuşi, cînd îi arătaţi copilului că i‑aţi observat efortul, are
la dispoziţie un mod foarte clar prin care să‑i fie lăudate meri‑
tele – şi anume, poate depune eforturi. Psihologul Carol Dweck
de la Universitatea Stanford a documentat decenii întregi suc‑
cesul permanent al studenţilor „perfecţionişti”, care cred că
trebuie să faci diverse lucruri ca să devii deştept, precum şi
eşecul pe care îl suferă în cele din urmă studenţii „neajutoraţi”,
care cred că deşteptăciunea e din naştere29. Copiii cu mentali‑
tate perfecţionistă vor provocări mai dificile. Copiii care cred
că a fi deştept este un dat în sine preferă să repete sarcini mai
uşoare, pe care ştiu că le pot duce la bun sfîrşit.
Este cel mai bine să nu faceţi comentarii cu privire la viteza
cu care copilul citeşte o carte, deoarece astfel îl încurajaţi să
citească superficial şi descurajaţi lectura cu scopul de a înţelege
şi a găsi plăcere într‑o carte.
• Nu confundaţi lectura în diagonală cu lectura propriu‑zisă.
• Ajutaţi‑vă copilul să observe satisfacţia personală adusă de
cititul unei cărţi.

Împărtăşiţi bucuria lecturii cu copilul la orice vîrstă
Cărţile interactive îi ajută astăzi şi pe copiii foarte mici să înţe‑
leagă misterul literelor şi să înveţe singuri să citească. Opţiunile
de „citire cu voce tare” le permit copiilor să audă o voce prie‑
tenoasă, înregistrată, care le citeşte, iar totodată văd cum se
aprinde un beculeţ la fiecare cuvînt, rînd pe rînd, în sincron cu
vocea înregistrată. Copilul o poate lua de la început, poate
repeta un pasaj ori de cîte ori doreşte, poate alege un pasaj
mai avansat, poate începe şi se poate opri oricînd vrea. Iată o
aplicaţie minunată a tehnologiei, care îi poate ajuta pe copii să
devină buni cititori la vîrste remarcabil de fragede.
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În ceea ce priveşte cărţile interactive cu opţiunea audio, ce
anume nu luăm în considerare ? Deşi acestea constituie instru‑
mente de învăţare extrem de utile, nu înlocuiesc sentimentele
de intimitate şi siguranţă pe care le are copilul atunci cînd îi
citeşte un părinte şi modul în care acestea îi modelează relaţi‑
onarea cu lectura. Opţiunile audio pot fi valorificate cel mai
eficient ca o completare a citirii cu glas tare de către părinţi, şi
nu ca un înlocuitor. Pe baza unor studii despre dezvoltarea
creierului la copiii mici, Academia Americană de Pediatrie reco‑
mandă ca părinţii să le citească copiilor încă de la naştere30.
Contează dacă îi citiţi copilului o carte în format electronic
sau una tipărită ? Fiecare tip de carte are propriile merite. Cărţile
în format electronic sînt mult mai comode, sînt uşor de descăr‑
cat şi de luat într‑o călătorie. Opţiunile de tip „dicţionar” le
permit copiilor să descopere pe loc semnificaţia cuvintelor şi
conceptelor noi. Cărţile tipărite au o prezenţă fizică diferită şi
induc o altă senzaţie, aşa cum observă chiar şi copiii.
Conform altui studiu asemănător efectuat la nivel naţional,
copiii afirmă că preferă cărţile în format electronic atunci cînd
nu sînt acasă şi cînd nu vor ca prietenii lor să ştie ce citesc, dar
cărţile tipărite sînt mai adecvate pentru a le împrumuta priete‑
nilor şi pentru cititul în pat31. Mi se pare interesant că majori‑
tatea copiilor continuă să prefere cărţi tipărite înainte să meargă
la culcare. Deşi viitorul se poate schimba, cu siguranţă, deoa‑
rece într‑o măsură tot mai mare părinţii le citesc copiilor la
culcare cărţi în format electronic, cărţile tipărite sînt deocam‑
dată esenţiale, creîndu‑le copiilor senzaţia de ocrotire, de sigu‑
ranţă. Fie că folosiţi cărţi tipărite sau în format electronic, cititul
împreună constituie o şansă preţioasă şi rară de a vă consolida
relaţia cu copilul, împărtăşind cu el plăcerea lecturii.
În orice moment, ziua sau seara, cititul este o activitate care
consolidează eficient atenţia voluntară. Nu uitaţi acest lucru
cînd vă vedeţi copilul trimiţînd SMS‑uri, jucînd jocuri sau accesînd
site‑urile de social media, şi puneţi‑vă întrebarea : „Ce anume
nu face în acest moment ?”. Dacă răspunsul la care vă gîndiţi
este „nu citeşte o carte”, întrebările care decurg de aici sînt : „Ce
carte citeşte acum ?” şi „Unde este cartea ?”.
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Trebuie să aveţi întotdeauna la îndemînă o carte preferată
a copilului. Ţineţi multe cărţi frumoase undeva unde să le vadă.
Cînd termină de citit o carte, să aveţi pregătită una nouă.
Manifestaţi‑vă interesul faţă de cărţile pe care le citeşte.
Celor mai mulţi copii le face plăcere să vă vorbească despre
cartea pe care o citesc. Copiii mai mari pot avea impresia că
vă implicaţi în ceva ce le aparţine doar lor sau, mai rău, că îi
interogaţi. Momentul ales, sinceritatea, atitudinea dumneavoastră,
tonul şi alegerea cuvintelor sînt foarte importante.
• Am citit şi eu cartea asta cînd eram de vîrsta ta. Pot s‑o
răsfoiesc, să văd dacă îmi mai aduc aminte ceva ?
• Hai să intrăm pe internet împreună şi să descărcăm în seara
asta cîteva cărţi în format electronic, ca să le ai mîine în
excursie.
• Are un titlu interesant. Despre ce e vorba ?
De asemenea, conform studiului, cît de mult citesc părinţii
influenţează cît de mult citesc copiii lor. Nimic altceva nu are
un impact la fel de mare, nici măcar venitul familiei. Sîntem atît
de ocupaţi în fiecare zi, încît tindem să ne simţim vinovaţi cînd
ne aşezăm şi deschidem o carte. Totuşi, aceasta este o dovadă
de responsabilitate din partea fiecărui părinte.
În cazul în care copilului îi este greu să înceapă să‑şi facă
temele şi vreţi să staţi în aceeaşi cameră cu el (aşa cum am
discutat în etapa întîi, capitolul 4), puteţi profita de această
şansă pentru a citi. Sau citiţi pur şi simplu cînd şi unde doriţi.
Bucuraţi‑vă de lectură, fără să vă simţiţi vinovat, deoarece o
faceţi spre binele copilului !
• Să aveţi în permanenţă în casă o carte pe care copilul să
vrea să o citească.
• Citiţi şi dumneavoastră cărţi.

