Proiectul educațional

Festivalul Concurs Național ”Sunt cetățean european și mă implic”
Ediția a VI - a cu tema ”Eu și Europa. Superlative culturale din țările europene”
(OMEC nr. 5.597 / 2019, Anexa 1, poz 60 pentru CAEN 2020, aprobat cu nr. 26148/ 12.02.2020, poz.151)

Aplicant: Școala Gimnazială Nr. 1 ”Sfinții Voievozi”, București
Scopul proiectului: optimizarea relațiilor interumane la nivel de parteneri implicați în educație (elevi –
părinți – profesori – membri ai comunității) prin identificarea și promovarea valorilor Europei pe baza
experiențelor pedagogice pozitive din instituții de învățământ din România și din străinătate.
Obiectivele specifice ale proiectului
• Promovarea dialogului intercultural între instituţii în scopul optimizării procesului didactic.
• Atragerea elevilor în organizarea unor activităţi cu caracter extracurricular si extrascolar.
• Stimularea creativităţii şi a aptitudinilor elevilor prin activităţi variate de documentare, de
redactare, tehnice, artistice şi sportive.
• Schimbul de experiență privind punerea în practică a unor abordări pedagogice și manageriale
inovatoare în țară și în țările partenere;
• Consolidarea dimensiunii europene a educației.
• Realizarea schimbului de experiență privind punerea în practică a unor abordări pedagogice și
manageriale inovatoare în unitățile partenere.
Grupul ţintă: 1000 de elevi care manifestă aptitudini artistice si interes pentru documentare și redactare,
lideri de opinie și promotori ai exemplelor de bune practici și 100 de cadre didactice îndrumătoare.
Beneficiari direcți : 500 de elevi şi 50 de profesori îndrumători din România și din alte țări partenere in
proiecte Comenius
Perioada de desfășurare: ianuarie – decembrie 2020
Activitățile propuse: promovare și comunicare; constituirea echipelor de impletare, pregătirea echipelor
din fiecare școală; înscrierea echipelor și centralizarea datelor; pregătirea și organizarea unei expoziții de
arte vizuale la care participarea se poate face direct sau indirect, workshop-uri ”Eu și Europa. Superlative
culturale din țările europene” prin care elevii participanți vor fi provocați să identifice asemănări și
deosebiri in cultura popoarelor europene, conservarea tradițiilor culturale ca părți ale valorilor europene
in contextual globalizării socio – economice etc. Școlile partenere vor identifica foști elevi, părinți,
studenți și personalitați culturale pentru formarea grupurilor de moderatori și voluntari care vor potența
dezbaterile pe tema dată.
Activitatea principală este reprezentată de festivalul în sine care este structurat in două părți:
Partea I, Festivalul concurs național ”EuroFolklore”, care presupune participarea directă a 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. Evenimentul este
organizat in perioada 7 – 9 aprilie 2020, iar concursul se va desfășura pe data de 8 aprilie 2020 la
Palatul Național al Copiilor.
Partea a II – a, Simpozionul „Eu și Europa. Superlative culturale din țările europene”, sesiunea de
comunicări științifice și artistice pentru elevi prin care prin care elevii participanți vor valorifica
asemănările și deosebirile identificate in cultura popoarelor europene, conservarea tradițiilor culturale ca
părți ale valorilor europene in contextual globalizării socio – economice etc. Prezentările participanților
vor fi de tip lucrări plastice, expozeu, dramatizare, ppt – uri etc., cu un ridicat caracter inovativ și creativ.
Evenimentul se va desfășura pe data de 7 mai 2020 la Colegiul Național ”Tudor Vianu”, sector 1
București.

Spectacolul multicultural ,,Eu si EU” și conferința de incheiere a proiectului, cu participare directă
vor evidenția rezultatele proiectului și superlativele culturale ale participanților (elevi, cadre didactice,
părinți sau membri ai comunității), intr-o gală a performanței. În foaierul sălii de spectacole vor fi expuse
cele mai bune lucrări plastice, fotografii, machete, reviste, albume, obiecte tradiționale confecționate de
elevi. Se vor înmâna diplomele și trofeele pentru cele mai bune participări la fiecare secțiune. Data de
desfășurare a evenimentului va fi comunicată ulterior, iar invitațiile către participanții la gală se vor emite
cu cel puțin 30 de zile inainte.
Impactul educativ constă în faptul că proiectul va lansa multiple provocări în conceperea unor noi
conţinuturi și strategii, în acord cu orizontul de aşteptare al elevilor și va aduna într-un corolar simbolic
experienţe didactice, constatări şi proiecţii inovatoare.
DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR: Aplicantul și partenerii in organizare lansează proiectul în ultima
decadă a lunii ianuarie 2020, când se vor transmite și invitațile către inspectoratele județene din țară.
Înscrierea echipelor participante se va face pe baza fișei anexate care cuprinde tipurile de activităţi pentru
care se pot face opțiuni. Coordonatorii școlilor partenere vor promova proiectul, vor decide echipele de
implementare alcătuite la paritate din elevi și profesori vor selecta elevi și cadre didactice, lideri de opinie
și promotori ai exemplelor de bune practici.
In lunile martie, aprilie și mai 2019, fiecare școală participantă organizează local Workshop-ul ”Eu și
Europa. Superlative culturale din țările europene”, la care participă elevi, cadre didactice, părinţi,
reprezentanţi mass-media și ai comunității. Se vor identifica foști elevi, care acum sunt în clasele a X-a si
a XI-a pentru formarea grupurilor de moderatori, voluntari în cadrul proiectului, părinți, studenți și membri
ai comunității locale. Desfășurarea acestui eveniment va fi promovat pe site-ul sau / și pagina de facebook
ale fiecărei școli partenere. In perioada februarie – aprilie 2020 se pregătesc activitățile la alegere: lucrări
plastice, fotografii, filme, albume, machete, momente artistice, eseuri, comunicări științifice, ateliere de
folclor romînesc și din tradițiile țărilor europene etc. Dintre partenerii în organizare se stabilește comisia
de evaluare și de selectare a lucrărilor pentru expoziția care va fi organizată în holul sălii de spectacole,
atât la Simpozion, la Festival cât și la Spectacolul multicultural.
Miercuri, 8 aprilie 2020 se desfășoară Festivalul concurs ”EuroFolklore” la Palatul Național al
Copiilor București. Evenimentul presupune prezentarea momentelor artistice, realizarea unor sondaje în
rândul spectatorilor prezenţi la festival, cu scopul de a înregistra impactul pe care l-a avut activitatea
asupra acestora. In urma jurizării se stabilesc și se inmânează premiile I, II, III și Mențiuni / premii
speciale, precum și trofeul EuroFolklore. În foaierul sălii de spectacole vor fi expuse cele mai bune lucrări
plastice, fotografii, machete, reviste, albume, obiecte tradiționale confecționate de elevi.
Joi, 7 mai 2020, se desfășoară Simpozionul Național ”Eu și Europa. Superlative culturale din țările
europene”, la Colegiul Național ”Tudor Vianu”. Simpozionul va reuni expoziția de arte plastice,
momente artistice și comunicări științifice pentru elevi, cu participare directă și indirectă. Dintre lucrările
prezentate vor fi selectate cele mai bune pentru a fi inserate, în rezumat, în revista proiectului.
Preselecția participanților se va realiza în două etape: I. De către fiecare școală participantă la sediul
propriu (indirect și on-line, pe site-ul școlii sau pe pagina de facebook). II. De către comisia de evaluare
a portofoliilor participanților care vor cuprinde obligatoriu următoarele: adeverința emisă de conducerea
unității școlare care să ateste activitatea la cerc /atelier/ activitatea extrașcolară, documentul care să ateste
clasarea produsului / producției artistice pe locul I la un concurs municipal și la un concurs regional /
interjudețean avizat de conducerea școlii și de inspectorul pentru activități extrașcolare și educație
permanentă de la nivelul ISJ-urilor, CD / DVD cu prestația artistică a participantului. După etapele de
preselecție, organizatorii vor emite invitațiile de participare la etapa națională și vor întocmi graficul de
desfășurare a evenimentelor, diagrama de participare a concurenților, documente ce vor fi transmise
tuturor participanților.
Pentru mai multe detalii, se vor consulta Regulamentele de organizare și desfășurare a Simpozionului
Național și a Festivalului – concurs național ”EuroFolklore”.
Coordonatori: Voinea Daniela, Soare Iuliana (0734700830, soareiulia1@yahoo.com
Niță Alina Mihaela (0732604001), alina.nita.mihaela@gmail.com
Inscrierile se fac pe adresa de email: proiect.sfintiivoievozi@yahoo.com
VĂ INVITĂM SĂ PARTICIPAȚI ȘI VĂ DORIM MULT SUCCES!

