ROMÂNIA ȘI-A ALES REPREZENTANȚII
PENTRU SUA, WASINGTON

WORLD CHILDREN’S FESTIVAL este un eveniment internaţional care, începând din anul
1999, se desfăşoară o dată la patru ani, ajungând în anul 2020 la cea de-a șasea ediţie. Este organizat de
International Child Art Foundation (ICAF), cea mai mare instituţie ce promovează arta şi creativitatea
în rândul copiilor. Participanţii la festivalul din SUA, Washington, 2020 sunt câştigătorii concursului
WorldWide Children Festival, competiție organizată în România de Asociația pentru Educație și Știință
Kleine Schule, în parteneriat cu Primăria Sinaia și Prețuiește Viața by Andreea Marin.
În 2020, în SUA, Washington, evenimentul se va desfăşura în perioada 31 iulie – 2 august.
În cadrul festivalului, copii din peste 75 de țări se reunesc într-o mare sărbătoare a creativității.
Programul este gândit pe patru mari teme:
1. Ziua empatiei – copii din toate colțurile lumii, de toate culorile și toate religiile își dau
întâlnire pe tărâmul artei. Este cel mai mare cadou al poporului american pentru restul
națiunilor.
2. Ziua mediului înconjurător și a sănătății – copiii vor realiza lucrări, cu abordări diverse,
în care vor atrage atenția asupra protejării mediului înconjurător. Un mediu curat este
esenţial pentru sănătatea umană şi bunăstare. Cele mai cunoscute impacturi asupra
sănătăţii se referă la poluarea aerului înconjurător, la calitatea proastă a apei şi la igienă
insuficientă. Schimbările climatice, diminuarea stratului de ozon, pierderea
biodiversităţii şi degradarea solului pot afecta, de asemenea, sănătatea umană.
Documentarea va fi un cuvânt cheie al acestei zile, iar micii noștri exploratori ne vor fi
de un real folos.
3. Creativitate și imaginație – o zi a descoperirii de sine, a originalității, a spiritului
antreprenorial, a invențiilor și a inovării. Delegațiile vor lucra la “Steagul Copiilor de
pe Pământ”, prima misiune NASA pe Marte.
4. Leadership si pace – copii vor avea ocazia să lucreze în echipă la construcția celei mai
mari lucrări din cadrul festivalului.
Pe lângă toate acestea, pe scena amenajată la fața locului, ne vor încânta copii talentați în diverse
domenii artistice – dans, teatru, muzică, balet.
În toate zilele festivalului, copiii au ocazia să se implice în organizarea unor ateliere și
workshop-uri, crescându-le astfel capacitatea de implicare, de coordonare și de lucru în echipă.
Spre exemplu, la ediția din 2014, Teodora LAZAR a organizat două workshop-uri, la care a
dat o mânā de ajutor și Ana-Maria MITREA. Primul, „Painting of Singing Birds”, promovând un
meşteşug tradiţional - pictura pe ceramică. La standul special amenajat, pe lângă activităţile plastice
desfăşurate împreună cu copiii (pictură ceramică, pictură felicitări personalizate, ştampile decorative),
au fost distribuite materiale de promovare a judeţului Maramureş (pliante, vederi şi cărţi poştale, hărţi
şi ghiduri turistice). La această activitate au participat peste 150 de copii din toate statele Americii, dar
şi de pe întreg globul. În cadrul celui de-al doilea workshop, susţinut şi organizat în colaborare cu Martha
Llanos din Peru, în 2 iulie - „Peace Ambassadors”- copiii participanţi au descoperit valorile morale ale
unui promotor al păcii, creând vederi care ilustrează pacea şi iubirea în rândul oamenilor.

La ediția din 2014, România a fost reprezentată de Teodora LAZAR fiind cea care a participat
la World Children’s Festival de la Washington D.C., în calitate de invitat de onoare, predând ștafeta
mandatului din Youth Board câștigătoarei din acel an, Mitrea Ana-Maria. Atât ea, cât şi câştigătoarea
ediţiei a cincea a festivalului, Ana-Maria MITREA, au reprezentat cu onoare România.
Ca urmare a participāri la ediția a șasea, Ana-Maria MITREA, membră în Bordul Tinerilor ICAF
(The ICAF Youth Board)1, va preda ștafeta unui alt reprezentant din țara noastră.
Preşedintele asociaţiei organizatoare ICAF, dr. Ishaq ASHFAQ, şi-a exprimat încântarea de a
avea copii din România, apreciind seriozitatea de care copiii au dat dovadă la WorldWide Children
Festival, organizat în Sinaia, în perioada 11 aprilie – 14 aprilie 2019.
Participarea la cea de-a șasea ediţie a World Children’s Festival va reprezenta o reuniune
mondială a micilor artişti talentaţi şi plasticieni cu idei măreţe ce vor umple parcul Casei Albe – The
Ellipse – iar România va fi reprezentată adecvat, făcându-se un nou pas în domeniul diplomaţiei
culturale mondiale.
Participanți din România: 28 de copii (6-17 ani) și 4 însoțitori.
Suma totală necesară deplasării: 30.000 eur
Locul de desfășurare: Washington, SUA

Persoană de contact:
Alina Sluser, Kleine Schule
0766-405 825
alina@kleine-schule.ro
Link-uri utile:
Pagină Asociația pentru Educație și Știință Kleine Schule:
https://www.facebook.com/GiftedbyKleineSchule/
Website Kleine Schule:
www.kleine-schule.ro
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(https://www.icaf.org/about/youth.php)

