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ARTFEL de scoala
Jocul de-a istoria, cu “nechezol”, regine și
spioni ruși
“Elevii mai multor școli din Capitală au jucat rolul unor personaje istorice, într-un concurs
organizat de Școala Genesis, la Muzeul Național de Istorie.
Oameni din preistorie, soldați germani și români din Primul Război Mondial, spioni ruși, costume
populare. Toate acestea au însuflețit Muzeul Național de Istorie (MNIR), luat cu asalt de copiii
care au participat la a doua ediție a concursului „ARTfel de Istorie”, organizat de Școala Genesis
din Capitală, în colaborare cu MNIR și Inspectoratul Școlar al Municipiului București.
„Acest concurs este un proiect original al Școlii Genesis. Acum mai bine de un an, doamna
președinte Ioana Necula și doamna director Mihaela Drăguș au venit cu ideea să facem un concurs
de istorie pentru a da acestei materii locul pe care îl merită în educația copiilor. Am vrut, de la
început, să facem ceva atractiv, nu doar să-i punem pe copii să citească niște texte și apoi să le dăm
teste”, spune Dragoș Pârcălabu, profesor de istorie la Școala Genesis.
„Ne-am gândit să facem ceva care să îmbine și alte materii. Așa am ajuns la acest format care
presupune un joc de rol care să dureze cel mult 15 minute, să fie angrenate cel mult 7 persoane, să
aibă decoruri și un suport multimedia care să-i ajute pe copii să-și prezinte cât mai bine piesa. Anul
trecut am avut un concurs-pilot la care au participat 179 de copii de la școli din patru județe.
Această ediție a fost doar pe municipiul București, au participat peste 160 de copii de la 11 școli,
fiind un pas important spre un concurs interjudețean pe care ne dorim să-l organizăm în 2018”,
explică profesorul.
Concursul de anul acesta a fost organizat pe patru secțiuni: Junior, Preistorie și Antichitate, Evul
Mediu și Istorie Modernă și Contemporană. Premiile au fost sponsorizate de către două firme de
consultanță financiară.

Primul Război Mondial
Regina Maria și generali renumiți ai Armatei Române din Primul Război Mondial au fost
evocați în sceneta elevilor de la Colegiul Național “Ion Neculce”.
„Am gândit acest proiect și, împreună cu colega mea Felicia Stoica, diriginta acestor
minunați copii, ne-am străduit să evocăm luptele de acum 100 de ani. Cred că acest
eveniment este o reușită pentru copii”, spune profesoara de istorie Rodica Tudorică de la CN
Ion Neculce.
Tot Primul Război Mondial a fost tema aleasă și de elevii de la Școala Gimnazială „Maica
Domnului”. “Am venit cu clasele V, VI și VII și am pus în scenă de la istoria antică până la istorie
contemporană. Ne dorim să fim aici și la anul”, ne-a spus profesoara de istorie Roxana Cercel.
Epoca de Aur
Elevii Școlii Victor Babeș au pus în scenă o zi din „Epoca de Aur”. Îmbrăcați cu haine vechi și
groase, cu căciuli pe cap, copiii au jucat într-o scenetă despre ciorba de tacâmuri, “nechezol”, frig
în case și curent oprit. Câțiva dintre părinții prezenți și-au amintit de acele vremuri și au râs amar.
Apoi i-au întrebat pe elevi ce cred ei despre viața în Epoca de Aur. „Am aflat că acei copii nu
aveau prea multă mâncare, părinții se chinuiau pentru ei, se stingea lumina pe la ora șapte”, spune
Alexandra. “Nu aveau foarte multe lucruri așa cum avem noi”, o completează Delia. Li se alătură
Elena și Ana-Maria. Îmi spun că nu prea cred că stăteau oamenii câte 10 ore la coadă pentru
marmeladă sau pâine. Părinții le spun că poate nu se stătea 10 ore la coadă pentru pâine, dar pentru
puii de Crevedia se stătea și mai mult.
Nici diriginta lor, profesoară de franceză, nu prinsese acele vremuri. „Eu m-am ocupat de
pregătirea lor pentru acest concurs și am ales această temă pentru ca ei să înțeleagă mai bine ce
înseamnă un regim totalitar, să înțeleagă lipsurile din perioada comunistă. Cred că ei și-au intrat
în rol și că au conștientizat că asta era realitatea. Nici eu n-am prins acele vremuri, doar o mică
pare”, spune Olivia Anca, profesoara de franceză care a adus copiii la concursul de istorie.
Misiuni speciale NKVD
Ultima scenetă, cea a copiilor din clasa a VI-a de la Școala Genesis, a fost despre misiunile speciale
ale NKVD din vremea lui Stalin. Pavel Sudoplatov, cel ce avea să conducă departamentul care sa ocupat de răpiri, asasinate și sabotaje în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, primește
ordin să-l elimine pe liderul naționalist ucrainean Evjen Konovaleț. O temă grea, jucată cu
seriozitate de elevii școlii Genesis. Pe scenă l-am putut vedea chiar și pe Stalin, alături de mai
mulți spioni ruși ai vremii. Finalul e parcă rupt dintr-un film de acțiune. La Rotterdam, Pavel
Sudoplatov îi face cadou lui Konovaleț o bombonieră în care se află o bombă artizanală.
Sudoplatov pleacă grăbit, iar în holul Muzeului Național de Istorie se aude o pocnitură și Konovaleț
se prăbușește. Concursul ia sfârșit în aplauzele tuturor.
„Le-am spus că nu vreau să câștige locul I, că vreau să impresioneze, iar ei au înțeles acest lucru.
Am pregătit această piesă vizionând mai multe filme, am vorbit despre ce înseamnă spionajul, am
încercat să intrăm în atmosferă. Le-am spus că, în momentul în care joacă un rol într-o scenetă
istorică, trebuie să afle cât mai multe despre personajul respectiv și să se identifice cu el. La anul

trebuie să facem o piesă din Evul Mediu, pentru că ar fi singura epocă la care această clasă nu are
încă un premiu. Anul trecut, tot ei au câștigat la secțiunea Antichitate”, ne-a declarat profesorul de
istorie Dragoș Pârcălabu de la Școala Genesis.
160 de elevi de la 11 școli au participat la concursul ARTfel de istorie și au fost jucate 15 scenete.
Școli participante:
Școala Genesis
Școala nr. 4
Școala 198
Școala Mircea Sântimbreanu
Școala Constantin Brâncuși
Școala Sfinții Voievozi
Școala 192
Colegiul Național Ion Neculce
Colegiul Național Victor Babeș “

