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Titlu Activitate: Cine pe Cine Păcălește?

Descriere Activitate:

Sub egida aceluiași context susținut de proiect, Lectura este un instrument puternic în
dezvoltarea  individului,  iar  Educația este  un  element  decisiv  și  necesar  în  evoluția  unei
națiuni. 

Tema lunii  aprilie  a  creat  un prilej  minunat  de  a  arăta  ca  procesul  de  asimilare  /
învățare nu trebuie să fie doar unul formal, acesta poate fi armonizat cu învățarea nonformală.

Creativitatea, imaginația, crearea de situații, jocul, joaca, contextele haioase, umorul,
glumele, sunt doar câteva exemple, care în diversele lor forme devin ,,medicamente”, lăsate
de Dumnezeu în natura umană, trebuie doar accesate.

Așadar,  reprezentanții Asociației ROIS au trimis ,,citații”, tuturor celor implicați în
proiect, pentru a participa negreșit și fără drept de apel la un proces de judecată... simulat.

,,Cine pe Cine Păcălește”,? – un scenariu în care personificarea este procedeul cel mai
la îndemână a celui care vrea să scoată în evidență trăsăturile și caractersticile personalității
umane, a dedesubturilor și evidenței firii omului. 

Scenariul  construit  într-o notă de situații  comice,  cu personaje din lumea animală,
desprinse din universul infinit al naturii, s-a născut din conexarea mai multor stiluri de scriere.

La  rang  de  onoare  stă  FABULA și  unul  dintre  maeștrii  acestui  stil,  Jean  de  La
Fontaine, scrieri populare -povești cu tâlc- inspirate de viața de la sat, unde întâlnești pe cei
mai  plini  de har  oameni  și  un  umor  sănătos  și  bineînțeles  și  neapărat  –TÂLCUL- sau  –
MORALA, ÎNVĂȚĂTURA, extrase din farsele, păcălelile și pățaniile multora dintre noi.

Naivitatea, Sinceritatea, Credulitatea, Ura, Furia, Lingușeala, Inocența, Influențarea,
Manipularea, sunt aduse în prim plan, pentru a explica firescul naturii omului.

Cel puțin o dată în viață cu siguranță suntem naivi ori furioși,  creduli ori doriți de
răzbunare, încercând prin păcăleală să ne urmărim doar interesele personale.

Așadar scenariul astfel născut, nu este o farsă...este unul real, este o simulare a unui
proces de judecată, permis doar în povești și în imaginația fiecăruia, unde martorii sunteți
chiar ...VOI! și vă invită la judecată și la o maximă bună dispoziție și relaxare, unde râsul este
,,paracetamol”,

Ce ar trebui să înțelegem din isprava noastră?
Verdictul 1:
Învățătura/ Morala rămân la latitudinea fiecăruia: Cine a mințit pe Cine, Cine a

păcălit pe Cine, Cine a spus adevărul și Cine nu....
Concluzia 2:
- Cine poate să cadă mai ușor în plasa unei farse? 

NU TE PĂCĂLI!...CITEȘTE O CARTE! ...acesta este VERDICTUL FINAL.
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