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COMUNICAT DE PRESĂ 
 

În perioada 9 – 12 septembrie 2016, la Bucureşti, Ministerul Educaţiei 

Naţionale și Cercetării Științifice prin Inspectoratul Școlar al Județului Ilfov, în 

parteneriat cu Uniunea Elenă din România a organizat a treia ediţie a 

OLIMPIADEI INTERNAŢIONALE A ELENISMULUI, sub înaltul patronaj al 

Parlamentului României – Camera Deputaţilor.  

Competiţia se înscrie în preocuparea Ministerului Educaţiei Naţionale și 

Cercetării Științifice din România de a stimula excelența în cadrul învățământului 

preuniversitar şi de a susţine afirmarea identităţii culturale şi lingvistice a 

minorităţilor naţionale din România. 

Girul științific aparține Catedrei de neogreacă a Facultății de Litere de la 

Universitatea din București, prin domnul conf. univ. dr. Tudor Dinu, președintele 

comisiei centrale a olimpiadei. 

Gazdele evenimentului au fost domnul deputat Gabriel Dragoș Zisopol, 

președintele Uniunii Elenilor din România, doamna prof. univ. dr. Mina Maria Rusu, 

inspector general în MENCȘ și Inspectoratul Școlar al Județului Ilfov,  reprezentat de 

doamna prof. dr.  Daniela Barbu, inspector școlar general. 

OLIMPIADA INTERNAȚIONALĂ A ELENISMULUI a reunit 49 de elevi 

din România, Grecia, Bulgaria, Ungaria, Moldova şi Cipru, cu vârste între 8 și 18 

ani, câștigători ai olimpiadelor naționale de neogreacă. Deschiderea festivă a 

competiţiei a avut loc în data de 10 septembrie 2016, în intervalul orar 9.00 – 10.00, la 

Palatul Parlamentului, sala Nicolae Bălcescu, iar festivitatea pentru decernarea 

premiilor s-a desfăşurat duminică, 11 septembrie 2016, începând cu orele 17.00, la 

Hotelul IBIS (Palatul Parlamentului), fiind urmată de o seară grecească – spectacol 

de muzică și dansuri tradiționale. 
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La ambele festivități au participat personalități marcante ale vieții sociale și 

politice, susținători ai interculturalității –  domnii deputați Gabriel Dragoș Zisopol 

(inițiatorul olimpiadei) și Varujan Pambuccian, domnul Sergiu Nistor – de la 

Administrația Prezidențială, doamnele ministru secretar de stat Nicoleta-Claudia 

Moldovan (MENCȘ) și Irina Cajal (Ministerul Culturii).   

Acestora li s-au alăturat reprezentanți ai țărilor participante la olimpiadă: 

doamna Sofia Kantara, consulul Greciei, reprezentanți ai ambasadelor Greciei și 

Ciprului, doamna Ana Bantoș – reprezentantul ministrului educației din Republica 

Moldova. 

Atât concursul, cât și activitățile culturale organizate de Inspectoratul Școlar al 

Județului Ilfov și de Uniunea Elenilor din România, cu sprijinul Asociației Editurilor 

din România (care a donat cărți pentru premierea participanților și a câștigătorilor, în 

valoare de 5000 de lei) au constituit un prilej de cunoaștere și de promovare a 

modului în care cuvintele și copiii pot crea punți între oameni. 
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