Concursul Școlar „FESTIVALUL POEZIEI RUSE”, ediția a IX-a
Sub egida Ministerului Educației Naționale și Cercetării, Inspectoratul Școlar Județean
Tulcea și Comunitatea Rușilor Lipoveni din România (CRLR), cu sprijinul Fundației „Russkyi
mir”, al Centrului de Colaborare Internațională din Moscova, „Rossotrudnicestvo” și al
Departamentului pentru Relații Interetnice (DRI) din cadrul Guvernului României, organizează
cea de a IX-a ediţie a concursului școlar „Festivalul Poeziei Ruse”, în perioada 3-6 iunie 2016,
la Tulcea. Festivalul este inclus din anul 2015 în Calendarul concursurilor școlare.
Cei 120 de elevi participanți, cadrele didactice și invitații la festival vor marca trei
aniversări din literatura rusă: 110 ani de la nașterea Agniei Barto, 50 de ani de la moartea
Annei Ahmatova, 80 de ani de la nașterea lui Nikolai Rubțov.
Festivalul, care se va desfășura la Inspectoratul Școlar Județean Tulcea, este un proiect
național al Comunității Rușilor Lipoveni din România structurat pe modulele: Interpretare de
poezie; Dramatizare sau montaj literar-muzical (creații din operele celor 3 poeți) și Ilustrații
sau desene după operele poeților aniversați. Pe perioada festivalului, în holul IȘJ-Tulcea va
avea loc și o expoziție dedicată CRLR.
Participanții la Festivalul Poeziei Ruse sunt elevi din clasele V-XII care studiază limba
rusă maternă în unitățile de învățământ din județele Brăila, Iași, Suceava, Constanța, Tulcea și
din București.
În urma etapelor pe școală și pe județ, s-au calificat pentru a participa la etapa națională a
Festivalului poeziei ruse 120 de elevi care studiază limba rusă ca limbă maternă. Aproximativ
30 de cadre didactice vor participa în cadrul Festivalului la reuniunea anuală a profesorilor de
limba rusă maternă în vederea abordării a mai multor aspecte privind studiul limbii materne în
unitățile școlare unde învață elevi ruși lipoveni.
Festivitatea de deschidere a ediției a VIII-a a Festivalului Poeziei Ruse va avea loc pe 3
iunie 2016, începând cu ora 15.30, la Inspectoratul Școlar Județean Tulcea, iar festivitatea de
închidere și ceremonia de premiere a laureaților concursului școlar „Festivalul Poeziei Ruse” –
pe 5 iunie 2015, începând cu ora 16.30, tot la IȘJ. Imediat după festivitatea de premiere din 5
iunie, va avea loc spectacolul dedicat Zilei Internaționale a Limbii Ruse – Ziua lui Pușkin (zi
marcată anual pe 6 iunie).
Relații: office@zorile.ro sau office@crlr.ro

