INVITAȚIE
Dragi colegi și colaboratori,
vă invităm să participați alături de noi la activitățile proiectului educațional

Festivalul Concurs ”Sunt cetățean european și mă implic”
Ediția a IV-a cu tema ”România și francofonia”
CAEN 2018 finanțate de M.E.N., domeniul 8 – cultural artistic, culturi și civilizații, poz 40,
aprobat cu nr. 24983 / 22.01.2018, Anexa B
Aplicant: Școala Gimnazială Nr. 1 ”Sfinții Voievozi” București
Parteneri in coordonare și implementare:
Casa Corpului Didactic București, Școala Gimnazială ”Al. Costescu”,
Școala Gimnazială ”I.H. Rădulescu”, Asociația ”Părinții Aproape” a Școlii Nr. 1 ”Sfinții Voievozi”,
Asociația Culturală ”Constantin Gănescu” și Asociația RENINCO

Proiectul se derulează pe 3 secțiuni:
I - Simpozionul „România și Francofonia” (Sesiunea de comunicări științifice pentru elevi),
cu participare directă, prin care se va valorifica potențialul comunității din care fac parte elevii și
cadrele didactice în comparație cu un alt stat francofon, la alegere. (25.05.2018)
II - Festivalul concurs ”EuroFolklore” presupune participarea formațiilor de dansuri, a
ansamblurilor folclorice, de cântece și dansuri, a soliștilor și a grupurilor vocale de muzică
tradițională românească și a minorităților naționale, cu participare internațională (26.05.2018).
III. Spectacolul multicultural ,,Eu si EU” și conferința de incheiere a proiectului când vor fi
puse în evidență superlativele culturale ale participanților (26.10.2018)
Activitatea preliminară este Workshop-ul ”Anul internațional al francofoniei” pe care vă invităm
să o realizați la nivelul fiecărei școli partenere in jurul zilei de 20 martie 2018, dată la Organizația

Internațională a Francofoniei (OIF) aniversează 20 de ani de la inființare și organizează
„Săptămâna limbii franceze și a francofoniei”, eveniment la care este invitată și școala noastră
Acordul de parteneriat pentru participare (anexat) va fi trimis pana la data de 24 februarie 2018.
Vă rugăm să consultați informațiile utile pentru participanți pe care le găsiți în atașament alături de
formularele de inscriere pe care vă rugăm să le semnați și să le ștampilați, iar apoi să le trimiteți scanate
pe adresa proiect.sfintiivoievozi@gmail.com , cu mențiunea ”CAEN - 2018 / 08 / 40", până la data de
12.03.2018.

Având în vedere că proiectul este finanțat de către M.E.N., participanților li se asigură
cazare și masă, cu excepția celor din București și din județul Ilfov.
Persoana de contact: Iuliana Soare (0734700830 / 0723653205, soareiulia1@yahoo.com)
Vă așteptăm și vă mulțumim pentru interes și colaborare!
Daniela Voinea, Iuliana Soare, Gabriel Vrânceanu, Ecaterina Vrăsmaș, Alina Mihaela Niță, Ioana Nicolae

