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O nouã abordare a învãţãrii prin activitãţi plãcute şi motivante – marca Radio
România Cultural
Cele douã programe de educaţie nonformalã „Ora de educaţie teatralã” şi „Ora de
educaţie muzicalã” adresate elevilor din capitalã continuã în aceastã sãptãmânã, în douã
instituţii de tradiţie din învãţãmântul bucureştean.
Miercuri, 22 octombrie 2014, elevii clasei a IV-a A de la Şcoala Gimnazialã
Ferdinand I încheie programul „Ora de educaţie teatralã”. Impreunã cu învãtãtoarea lor,
doamna Crina Niţã, cu regizorul Mihai Lungeanu, alãturi de realizatorii Mirela Nicolae şi
Rãzvan Dolea, aceştia au ascultat timp de patru sãptãmâni, poveşti de searã şi teatru
radiofonic pentru copii, au desenat, au scris şi spus poveşti, s-au jucat folosind tehnici de
comunicare teatralã. Rezultatele programului le vor împãrtãşi chiar ei colegilor şi pãrinţilor
peste trei luni, dupã ce alte trei clase din şcoalã vor avea, timp de patru sãptãmâni,
experienţa orei de teatru.
„Ora de educaţie muzicalã” din aceastã sãptãmânã are loc la Colegiul Tehnic de
Arhitecturã
şi Lucrãri Publice„Ion N.Socolescu” din sectorul 1, care are la
origine ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII, înfiinţată la iniţiativa arhitectului Ion N. Socolescu,
în anul 1884. Joi, 23 octombrie 2014, realizatorii proiectului, Mirela Nicolae şi Cristian
Marica împreunã cu invitaul lor, percuţionistul Lucian Maxim, solist instrumentist la
Orchestra Naţionalã Radio le vor vorbi celor 25 de elevi de clasa a IX-a, consiliaţi de prof.
Manuela Popescu, despre importanţa limbajului universal al muzicii. Lucian Maxim le-a
pregãtit copiilor jocuri interactive cu instrumentele de percuţie şi multã muzicã bunã.
Cum vor fi reacţionat copiii de la Colegiul Tehnic de Arhitecturã „Ion N.Socolescu”?
Dar cei de la Scoala Gimnazialã Ferdinand I? Aflaţi ulterior, la emisiunea iClasã, difuzatã
la Radio România Cultural, de la ora 9.
„Ora de educaţie muzicalã” este un proiect care se adreseazã elevilor care nu
studiazã la liceele sau şcolile de profil. Este un dialog sincer şi deschis între realizatorii Radio
România Cultural şi artiştii instrumentişti ai Orchestrelor şi Corurilor Radio.
Proiectul doreşte sã le transmitã copiilor şi adolescentilor din şcolile bucureştene
valoarea perenã a muzicii care promoveazã toleranţa, înţelegerea şi comunicarea între
oameni.
Ora de educaţie teatralã” foloseşte tehnici de comunicare din arta teatrului şi din
profesia de jurnalist pentru a-i ajuta pe copii sã-şi dezvolte capacitãţile de relaţionare şi
toleranţã.
In acest an şcolar, proiectele „Ora de educaţie teatralã” şi „Ora de educaţie muzicalã”
sunt realizate de Centrul Cultural Media prin Radio România Cultural cu sprijinul Orchestrelor
şi Corurilor Radio, al Redacţiei Teatru Radiofonic, în parteneriat cu Inspectoratul Scolar
General al Municipiului Bucureşti, Editura Nomina şi Teatrul „C.I.Nottara”.

