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I  N  V  I  T  A  Ț  I  E  
 

STIMATĂ  DOAMNĂ,  STIMATE  DOMN,  DRAGI  ELEVI, 
 

                         DISTINȘI  COLEGI  ȘI  COLABORATORI, 
 
 

Avem plăcuta ocazie să vă reamintim că scoala noastră, in parteneriat cu 

Asociația ”Părinții Aproape” a Școlii nr. 1 ”Sfinții Voievozi”, Școala 

Gimnazială ”I.H. Rădulescu”, Scoala Gimnazială ”Al. Costescu”, Școala 

Gimnazială Nr. 162, Școala Gimnazială ”N. Titulescu” și Casa Corpului Didactic 

București, derulează proiectul educațional cu titlul: 
 

FESTIVALUL  “SUNT CETĂȚEAN EUROPEAN ȘI MĂ IMPLIC” 

Ediția a III-a cu tema ”Europa ecologică” 
 

aprobat în Calendarul activităților educative naționale, ediția a III-a (CAEN 2017, domeniul 8 - 

cultural artistic, poziția 6, fără finanțare din partea M.E.N) și care cuprinde 5 secțiuni: 
 

I - Workshop ”Europa este pro-eco? Implică-te!”; II - Atelierul de folclor ”Știi să dansezi românește? 

Te învăț eu!” care s-a materializat prin desfașurarea Festivalului pilot ”EuroFolklore” in parteneriat cu 

Ansamblul ”Bucur” al Scolii Gimnaziale ”N.Titulescu” ; III - Sesiunea de comunicări științifice „Sunt 

cetățean european și mă implic”, cu participare directă si online, la care fiecare reprezentant al școlilor 

partenere a fost ambasador - ECO și a incercat să valorifice potențialul comunității din care face parte, 

în context european; IV - Expoziția de arte vizuale ,,Un colț de rai din Europa”; V -  Spectacolul 

multicultural ,,Eu si EU”  
 

      In acest context vă invităm să participați alături de noi la Spectacolul 

multicultural ,,Eu si EU” când  va avea loc si vernisajul expozitiei ,,Un colț de rai din 

Europa”, precum și conferința de incheiere a proiectului, momente deosebite menite 

să pună în valoare superlativele culturale ale partenerilor și ale participanților la 

derularea acestui proiect. 
 

      Evenimentul va avea loc vineri, 27 octombrie 2017, incepând cu orele 11.00, in 

sala de spectacole a Casei de Cultura a Studenților din Calea Plevnei nr. 61, sectorul 

1. 
 

Suntem  convinși că și acum ne vom bucura de sprijinul și prezența dumneavoastră 

așa cum de fiecare dată ne-ați fost alături pentru tot ce am întreprins în beneficiul 

elevilor și al comunității locale. 
 

Va rugam sa vizitati site-ul scolii pentru a afla detalii despre agenda evenimentului, 

iar pentru confirmarea participării dumneavoastră sunați la nr. 0213164206 (C.D.I.) 

precum și la: 0734700830 (Iuliana Soare), 0741606292 (Aurelia Berușcă) și 

0732604001 (Alina Niță), sau pe adresa de e-mail a proiectului 

proiect.sfintiivoievozi@gmail.com , cu mențiunea ”CAEN - 2017 / 08 / 06". 
 

 

Vă așteptăm și vă mulțumim pentru interes și colaborare! 
 

DIRECTOR,    CONSILIER EDUCATIV, 

PROF. DANIELA VOINEA                              PROF. IULIANA SOARE 
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