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Talentul ascuns
Fișa 2
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6.

1. Răspundeți la întrebările de mai jos:

•	 Ce activități faceți în timpul liber? Motivați-vă alegerea! 

•	 Ce talente aveți? Ce pasiuni sau obsesii aveți?

•	 Ce talente sau abilități deosebite sunt populare în țara voastră? Sunt diferite acestea 
în funcție de vârstă? În ce fel?

2. Discutați ideile exprimate de citatele de mai jos. Sunteți de acord cu ele sau nu? 
Argumentați!

Suntem ceea ce iubim!
Nichita Stănescu

Fiecare copil este un artist.
Problema este cum să rămână un artist

și după ce va crește.
Pablo Picasso

Nu merge unde te duce drumul,
mergi pe unde nu există un drum

și lasă o urmă.
Ralph Waldo Emerson

Talentul înseamnă să fii în stare
să vinzi ceea ce simți.

Elvis Presley
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3. Citiţi articolul Între talent și educație şi inserați pargrafele la locul potrivit.

a.  Nu e suficient să ne dorim asta

b.  Excelența – spune același specialist – vine în urma unei mulțimi de pași mici, executați bine, consecvent 
și cu o anumită ritmicitate în timp

c.  Mai mult, decalajele constatate inițial tind să se adâncească, fără alte vizibile motive

d. Pe de altă parte, ultimii 40 de ani de literatură de specialitate ne arată că nu există excelență sau perfor-
manță fără implicarea sistematică a familiei.

e. Totuși, toate studiile dovedesc că familia e cea care setează copilul pentru succes.

Între talent și educație

Toți părinții își doresc performanță pentru copiii lor. Nu toți știu însă ce pot face ca să o asigure. Cei 
mai mulți nu găsesc timp – și ăsta este un lucru de înțeles în zilele noastre agitate și rapide în sine.

1. ......... și o face dacă știe să acționeze foarte devreme, în intervalul anilor de grație, între 0 și 6 ani.
Există o cercetare aplicată sistematic pe câteva zeci de familii cu copii între 0 și 2 ani. S-a măsurat, în 

principiu, numărul de cuvinte pe care mama reușește să îl aducă în comunicare și să îl imprime în repertoriul 
înțelegerii celui mic. 

Diferența dintre familii e dramatică, până la dublarea sau triplarea vocabularului, pentru copii de 
exact aceeași vârstă – o diferență care ține strict de cât limbaj angajează mama în interacțiune. Urmăriți în 
timp, de-a lungul traseului școlar ulterior, inegalitățile de reușită academică între copii par să se mențină în 
raport cu cele de limbaj achiziționat în primii ani de viață. 2. ...........

Copiii care au primit mai puțin input lingvistic, mai mică bogăție de cuvinte, mai puțină conectare 
verbală – chiar în anii în care nu se așteaptă propriu-zis vorbire articulată de la ei  – sunt cei care au avut pași 
mai lenți în învățare, care au învățat târziu să citească, să argumenteze, să formuleze raționamente.

Limbajul e gândire. Părinții care le citesc copiilor de mici, care folosesc în comunicarea cu ei mai 
mult decât vorbirea pur administrativă, cei care știu să trezească zâmbete de la 2 luni cu onomatopee, cântece 
și articulări de rime strâns corelate  cu privirea ochi-în ochi – sunt părinții care asigură primul pas către 
excelență.

În același timp, excelența este ,,o artă care se câștigă prin antrenament și puterea obișnuinței” – spune 
Dr. Chriss Drew – expert în educație și achiziționarea deprinderilor de scris-citit.

Nu avem copii performanți pentru că s-au născut neapărat cu o virtute sau un talent, ci pentru că am 
ales să facem cu ei și pentru ei, în mod repetat, toți acei pași care au scos din ei virtutea și talentul.

Nimeni nu este excelent datorită unui singur fapt sau unui eveniment unic, excepțional.  3. ............
Expertiza, geniul, talentul, măreția, măiestria – sunt rezultate ale muncii consistente, nu numai daruri 

de sus, prin naștere sau IQ mare. Există sute de cazuri documentate (recent, în cartea psihiatrului Solomon 
Andrew – Departe de trunchi) de copii - genii, născuți cu un talent excepțional pentru muzică, de pildă, care 
au ajuns o povară pentru ei înșiși în situațiile în care familia a înțeles să gestioneze prost acest talent. Mai 
mult, momentele lor de excelență și recunoaștere publică s-au dovedit a avea în spate 6-8 ore de studiu zilnic, 
asumat.

Sigur că noi, părinții, ne dorim tot binele copiilor noștri. Îi vrem buni la școală, inteligenți social, 
capabili la sport, buni la muzică, buni în viață, în general.
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4. .......... Nici să așteptăm de la școli, meditatori sau cursuri suplimentare de tot felul să o obțină în locul 
nostru. Ne trebuie cu totul și cu totul altceva: strategii conștiente, putere de modelare a comportamentelor și 
a caracterelor.

Dacă mama sau tatăl ratează cele mai importante oportunități de învățare – cele ale anilor de aur, când 
copiii sunt cei mai impresionabili, până pe la 6 ani – ratează, în principiu, șansele adevărate ale succesului 
școlar de mai târziu.

Sarcina aceasta nu este deloc una ușoară și nici nu vine natural tuturor părinților. Nu este deloc ușor 
să știi să faci conștient stimularea cognitivă și emoțională a copilului tău, atunci când alergi între servicii, 
când ai grija zilei de mâine sau stresul propriei mențineri pe linia de plutire.

5. .................... S-au studiat carierele și opiniile a peste 500 dintre cei mai realizați indivizi ai omenirii. 
Toți au școli diferite ca domeniu, trasee particulare și greu de algoritmizat în devenirea lor. Singurul lucru de 
care amintesc toți sunt niște părinți care i-au stimulat și provocat sistematic și încăpățânat în primii ani de 
viață, în prima copilărie – cea a anilor de grădiniță sau școală primară.

 4. Formulaţi câteva idei potrivite articolului de la exercițiul 3, prin care să propuneți 
posibile soluții care ar asigura succesul în viață viitorilor copii/nepoți.

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
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5. Potriviți cuvintele cu definițiile din dreapta:

a. anume pentru acest scop

b. persoană care exagerează/minte

c. distrat, visător

d. a  deține pe cale ereditară o însușire, o 
caracteristică

e. instrument compus dintr-un grup puțin 
concav de fluiere de dimensiuni diferite,

f. caracteristică a sunetului muzical

g. interior, intern

1. aerian                                       

2. trombonist                                    

3. a moșteni                                      

4. nai                                        

5. lăuntric                                         

6. ad-hoc                                          

7. timbru     

6. Priviți filmul Talentul ascuns şi marcați doar acele instrumente la care ştie să cânte personajul masculin:  

a. trombon   

b. pian

c. vioară

d. nai

e. flaut

f. oboi

g. chitară electrică

7. Priviți din nou filmul şi completați spațiile libere cu informații din film. Scrieți între unul şi două 
cuvinte: 

Soțul se gândește la  o 1.                                             pentru fiul său.

Când mergea la orele de pian, soțul era 2.       .

Bărbatul avea o  3.                                                                    pentru chitara electrică.                                                            

Trupa bărbatului cânta 4.                                                 sub geamuri.

Soția crede că îi lipsește o 5.  .

 8. Scrieţi cuvinte/expresii sinonime pentru:

1. când și când  = ……………..….....

2. inimioară  = ………………..........

3. pasiune  = ……………..................

4. modest = …………………...........

5. celest = ……………..................
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9. La ce profesie se gândeşte soțul pentru fiul lor? Dar soția?

Cred că soțului i-ar plăcea ca Matei să fie ___________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Cred că Anei i-ar plăcea ca Matei să devină  _________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

NE AMINTIM

Ce talent mi-ar plăcea să am?
Condiţional-optativ cu verbe

unipersonale/expresii = auxiliar invariabil + verb la infinitiv

Condiţional-optativ = auxiliar + fi + participiu

Mi-ar plăcea să pot vorbi toate limbile existente în lume.
Ar trebui să citesc toate cărțile 
Ar fi bine să vii mâine.

Mi-ar plăcea

Ți-ar plăcea

I-ar plăcea

Ne-ar plăcea

V-ar plăcea

Le-ar plăcea

10. Observaţi forma verbelor unipersonale/a expresiilor şi scrieți ce talent  v-ar plăcea să aveți 
şi ce ar trebui să faceți pentru a pune în lumină acest talent.

Mi-ar plăcea să  ______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
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11. Completaţi spaţiile libere cu derivatele cuvintelor din paranteze. Primul este deja completat.

Artistul. Un om. O vioară. Aceste două coordonate sunt suficiente pentru a crea un Univers. Iar 
când omul este Alexandru Tomescu, iar vioara este un Stradivarius, se naște un Univers locuit de 0. (a crea) 
creaturi sonore fascinante care se desprind din culoare și densitate sonoră, toate menite să subjuge publicul 
aflat în sală.

Alexandru Tomescu a dovedit că poate 1. (blând) .................................... orice formă de muzică, mai 
ales după proiectul „Paganini – înger sau demon”, care a marcat un hotar în cariera lui. A fost momentul în 
care 2. (vioară) ............................................. și-a regândit identitatea și care marchează o cotitură radicală în 
drumul pe care Alexandru Tomescu a pornit acum câţiva ani, acela spre schimbarea 3. (a percepe) .................
...................... existente în România asupra muzicii clasice. Într-adevăr, de când a revenit în ţară, după studii în 
Elveţia cu Tibor Varga și Statele Unite ale Americii cu Eduard Schmieder, Alexandru a dorit să demonstreze 
că muzica clasică este o fereastră spre armonia cu sine și cu celălalt, o lume deschisă tuturor și că fiecare 
merită șansa de a o explora.

După o mai mult decât fructuoasă carieră realizată în Europa și în lume, presărată cu succese în săli 
precum Théâtre des Champs Elysées - Paris, Carnegie Hall - New York sau Metropolitan Arts Centre – Tokio, 
sub bagheta unor Maeștri precum Valery Gergiev, Kurt Masur sau Christoph Eschenbach, Alexandru a revenit 
în România, unde s-a implicat în 4. (a organiza) ....................................... unor turnee naţionale de muzică 
clasică, realizate exclusiv din fonduri private. A înţeles că neconvenţionalul, ca îmbinare între profesionalism 
și 5. (a inova) ........................................... este cheia pentru a atinge publicul larg, drept pentru care a devenit 
protagonistul unor evenimente–pilot în lumea muzicală românească: a cântat pe Stradivarius într-o staţie 
de metrou, pentru a dovedi că există o însemnată 6. (receptiv) ................................................ pentru muzica 
de calitate; a cântat într-o pădure pentru a milita împotriva 7. (a exploata) ...................................................... 
iraţionale a domeniului forestier. A cântat în faţa unei case în ruine, pentru a stopa 8. (a distruge) ...................
..................... clădirilor aflate în Patrimoniul Naţional. A cântat cu scopul 9. (a aduna) .................................... de 
fonduri pentru Asociaţia Nevăzătorilor din România sau pentru protezarea auditivă a copiilor cu deficienţe 
de auz. Este printre primii artiști care și-a făcut o misiune clară din a purta mesajul muzicii clasice în orașe 
românești în care nu există filarmonici. Este suficient ca numele său să apară pe un afiș pentru ca biletele să 
se epuizeze cu zile întregi înainte de evenimentul respectiv.

Alexandru Tomescu nu se rezumă doar la a cânta în faţa publicului său, ci cultivă un dialog intens cu 
acesta, fie de pe scenă, explicând ce cântă, fie prin interviurile pe care le acordă la televiziunile și radiourile de 
specialitate și nu numai. Fie că vocea se aude la radio, fie că vorbele sale sunt tipărite, el explică ce înseamnă 
să fii artist în România secolului XXI, ce surse îi hrănesc 10. (inspira) ............................................. și de ce 
muzica clasică merită o șansă.

Angajamentul pe care și l-a asumat în momentul în care a primit vioara Stradivarius, în 2007 a fost 
acela de a familiariza un număr cât mai mare de români cu sunetul splendidului instrument. După o serie 
aproape neîntreruptă de concerte desfășurate în România și în lume, numele violonistului și al viorii sale au 
devenit sinonime perfecte.

 
12. Răspundeți la întrebările de mai jos:

•	Ce alte cazuri ca cel prezentat în articolul de la Exercițiul 11 mai cunoașteți?
•	Care sunt avantajele în cazul persoanelor care exploatează talentul în acest fel?
•	Ce alte activități considerați că sunt potrivite pentru a sensibiliza omenirea în diverse situații?
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13. Scrieți un articol pentru o revistă de cultură despre o personalitate culturală marcantă 
din țara dumneavoastră.

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________


