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Asociaţia Ziua Unirii din Spoleto – Italia anunţă deschiderea oficială a cursurilor de la ,, Şcoala
Românească la Spoleto - Italia" proiect realizat cu sprijinul Guvernului României – Ministerul
pentru Românii de Pretutindeni, se arată într-un comunicat de presă al organizatorilor, preluat
de Romanian Global News.

Proiectul ,, Şcoala Românească la Spoleto - Italia" se desfăşoara in perioada Aprilie-Noiembrie
2019 şi presupune desfaşurarea cursurilor de Limba Română, Istoria Românilor, Geografia
României, Muzica, Dansurile şi Tradiţiile Românilor cursuri adaptate după programa şcolară
pentru clasa a IV-a din România.

La cursuri participă 20 de copii români din Spoleto si împrejurimi, aceştia vor beneficia de
materiale didactice, rechizite şcolare şi serviciile cadrelor didactice de origine româna prin
cheltuieli asigurate cu finanţare de la Ministerul pentru Românii de Pretutindeni in valoare de
40.000 lei(aproximativ 8000 euro) pentru 7 luni de cursuri cu un total de 230 de ore.

Asociaţia Ziua Unirii din Spoleto este în al treilea an când desfăşoara astfel de cursuri din
resursele parinţilor şi membrilor asociaţiei, doar pentru 6 luni anul trecut a beneficiat de sprijinul
Ministerului pentru Românii de Pretutindeni.

Parteneri in implementarea acestui proiect sunt Centrul Român pentru Integrare si Tradiţii Italia
care asigură consultanţa pentru mangementul implementării proiectului si Federatia
Organizaţiilor Româneşti din Italia care se ocupă de publicizarea proiectului in mass-media şi
relaţia cu mediul asociativ, instituţiile publice ale statului roman şi italian.

Evenimentul pentru deschiderea oficială a cursurilor de la ,,Şcoala Românească la Spoleto Italia" se va desfasura Sâmbătă 25 Mai 2019 la Spoleto in via dei Filosofi 89 după urmatorul
program:
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1. 15,00 - 15,15 Prezentarea Asociaţiei Ziua Unirii si a invitaţilor – Ramona Mihai Presedinte
Asociatia Ziua Unirii;

2. 15,15 – 15,30 Prezentarea proiectului - Cristescu Gheorghe Manager Proiect;

3. 15,30 – 15,50 Alocuţiuni ale invitaţilor, profesori şi părinţi;

4. 15,50 – 16,00 Pauză de socializare;

5. 16,00 – 18,30 Seminar ,,Stop Bullying", discuţii interactive - Manuela Ion Departamentul
Educaţie al Federaţiei Organizaţiilor Româneşti din Italia.
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