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Stimaţi buni credincioşi, dragi părinţi, 

 

Acum patru ani vă adresam o invitaţie asemănătoare, la deschiderea noului an la  

Şcoala românească.  

În aceşti ani am realizat împreună cu copiii dumneavoastră, ai celor care ne-au 

ascultat şi ne-au înţeles îndemnul, multe lucruri cu care ne mândrim : copiii şi-au însuşit 

încet-încet scrierea limbii române, au învăţat cu interes şi plăcere frumoase mici poezii ale 

scriitorilor români clasici şi toată comunitatea noastră i-a putut admira în reuşitele manifestări 

artistice, serbări de Crăciun şi de Ziua femeii.    

Azi putem vorbi de o comunitate românească în jurul Stuttgart-ului, azi putem veni 

în fiecare duminică la biserica noastră ortodoxă la Sfânta Liturghie, la care am visat mulţi 

dintre noi decenii de-a-rândul. Acum, aşa ca şi «acasă», în România, putem să cinstim 

Sfintele Sărbători şi memoria celor dragi dispăruţi, prin parastas, să ne rugăm pentru noi şi 

familiile noastre. 

Există părerea generală că românii îşi iubesc deosebit patria, istoria şi cultura 

naţională şi, mai ales, haina în care acestea ni se prezintă, bogată în frumuseţe, gingăşie şi 

umor, «limba dulce şi frumoasă, limba ce-o vorbim». De la strămoşii noştri am preluat această 

«moştenire» dar şi datoria «creşterii limbii româneşti şi-a patriei cinstire». 

Câţi români, de pe alte meleaguri şi continente, nu-şi doresc un lăcaş bisericesc ca al 

nostru şi visează încă la posibilitatea copiilor lor de a învăţa limba lor maternă ! Noi, 

comunitatea Stuttgart-ului, nu mai visăm, noi avem în faţă visul căruia încercăm să-i dăm 

viaţă împreună cu copiii noştri. Avem deja săli de curs frumos amenajate, manuale, caiete, 

creioane şi radiere aranjate într-o frumoasă mapă. Iar noi, profesoare şi educatoare cu elan, cu 

seriozitate şi răspundere am pornit la drum. Copiii dumneavoastră, de asemenea, au venit de 

fiecare dată , când dumneavoastră, părinţii, i-aţi adus la şcoala noastră românească, cu mare 

interes şi bucurie la aceste ore. Din păcate, însă, mulţi copii n-au putut frecventa regulat orele, 

alţii n-au mai fost aduşi deloc. Suntem mândri şi le mulţumim acelor părinţi care şi-au adus 

copiii la toate cursurile ! 

Acum, în răstimpul ce ne desparte de reînceperea cursurilor la Şcoala românească, 

duminică, 5 octombrie 2008, dorim ca, pe această cale, să vă prezentăm încă o dată, concret, 

intenţiile şi ţelurile noastre, ale organizatorilor şi cadrelor didactice. 

La grupa mică — grădiniţa (de la 3 ani şi clasa I-a) copiii învaţă, în primul rând, să 

vorbească româneşte corect, învaţă cântece româneşti şi jocuri pentru copii, învaţă să 

deseneze, ascultă poveşti. 

Pentru grupele mijlocie (cl. II — IV) şi mare (cl. V-VII) ne propunem : 

- învăţarea scrierii ortografice corecte a limbii române ; 



- pronunţarea şi tonalitatea corectă la citirea unor frumoase texte literare sau poezii din clasicii 

literaturii române ; 

- recitarea corectă şi plină de sensibilitate a unor frumoase versuri şi, în parte, învăţarea pe de 

rost a 1-2 strofe din poezie, ceea ce aduce cu sine dezvoltarea memoriei şi a puterii de 

concentrare, păstrarea în memorie a unor imagini şi cuvinte poetice care servesc la 

dezvoltarea vocabularului şi la propria exprimare mai îngrijită şi mai aleasă ; 

- dezvoltarea vocabularului românesc rămâne un scop permanent al lecţiilor de limba română. 

Copiii au, la început, un vocabular restrâns, de obicei limbajul zilnic în familie, limba română 

e în bună parte pentru ei o limbă străină, pe care acum, aici la aceste ore, ei o însuşesc corect 

şi-i descoperă frumusetea, bogăţia şi umorul ; 

- un scop oarecum de perspectivă al orelor noastre de limba română este dezvoltarea gustului 

pentru citit, nu numai în româneşte, dezvoltarea treptată a propriei capacităţi de a se exprima 

mai bogat şi mai îngrijit. În acest sens, plecând de la descrierile poetice ale unui peisaj, de 

exemplu într-o poezie de Alecsandri sau Coşbuc, sau imagini poetice ale sentimentelor şi 

simţirilor omeneşti, ca în poezia lui Eminescu sau Goga, îi ajutăm să înveţe ei înşişi să facă o 

descriere, sau să povestească o întâmplare, să realizeze deci propriile compuneri şi să creeze 

chiar, mai târziu, propriile versuri ! 

- intenţionăm, de asemenea, în măsura în care copiii şi dumneavoastră ne veţi ajuta, să 

pregătim iarăşi mici «programe artistice» (de Crăciun, 8 Martie) cu cântece, recitări, muzică 

la diferite instrumente, mici scenete (asemănătoare «Naşterii Domnului» prezentată cu succes 

de Crăciun în 2006 !) poate , mai târziu şi dansuri româneşti, programe ce vor întregi ideal 

întâlnirile organizate de parohia noastră ! 

- orele de religie, geografie şi istorie vor îmbogăţi cunoştinţele copiilor despre România, le 

vor înlesni apropierea şi pe această cale de istoria şi cultura noastră, a românilor. 

Iată, stimaţi părinţi, aici aveţi încă o dată, mai concret, planul şi intenţiile Şcolii româneşti de 

pe lângă parohia noastră. Dacă în alte cumunităţi, cum e cea rusească, sau grecească, părinţii 

trebuie să susţină financiar şcoala în limba maternă (vezi cursurile de 1. rusă la 

Volkshochschule Stuttgart), noi avem aici, la Biserica noastră, totul gratuit. 

Vă invităm să vă gândiţi cu şi mai mare seriozitate la ceea ce puteţi oferi acum 

copiilor pentru pregătirea lor intelectuală şi culturală, patriotică şi, poate, chiar profesională, 

ca, eventual, viitor om de afaceri în România de mâine. Succesul copiilor depinde acum de 

dumneavoastră. 

Vă rugăm să-i ajutaţi pe copii acum, aducându-i la cursurile româneşti de două ori 

pe lună, ca mai târziu să înţeleagă limba predicii şi a Evangeliei noastre ortodoxe, o limbă 

aleasă, literară !  

Dacă sunteţi noi la biserică sau nu cunoaşteţi Şcoala românească, luaţi contact cu 

noi şi, mai ales, cu părinţii ai căror copii urmează regulat cursurile noastre !  

Noi, organizatori şi cadre didactice, ca întotdeauna prezenţi şi bine pregătiţi 

profesional, îi aşteptăm cu drag pe elevii noştri la acest nou început de an al şcolii 

noastre, pe 5 octombrie 2008. 

 

D-na prof. Schaas Ioana 

D-na educ. Ane-Marie Rujei 

D-na prof. Bratu Luminiţa 


