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COMUNICAT 

EUROPEAN VILLAGE JEAN MONNET 

13 MAI 2016 

LICEUL TEORETIC ”JEAN MONNET”  

(str. Jean Monnet, nr. 2, sector 1, București)  

Cu ocazia Zilei Europei, dar și a Zilelelor Liceului Teoretic ”Jean Monnet”, 

Clubul European -  Jean Monnet vineri, 13 mai, în intervalul 08:30 – 17:00 

organizează o serie de activități  instructive și de agrement.  Proiectul are ca scop să 

promoveze diversitatea ,  toleranța și mai ales identitatea românească în cadrul 

familiei europene. Evenimentul se desfășoară în cadrul proiectului „Promotori 

pentru democrația europeană”, ediția a II -a ( www.europarl.ro)  

Din programul evenimentului menționăm  :  

a) 08:15:30 - acțiunea European Village –Jean Monnet  : fiecare sală clasă din 

liceu devine timp de o zi o țară UE  și o reprezintă printr-un stand în holul licelui; 

predarea ștefetei între clasele din programul de dimineață și cele din programul de 

după-amiază se va face între orele 11.00-11.30. 

b) 08 :30 –  14 :00 - Descoperă țările UE : în sala de festivități  vor avea loc 

activități interactive succesive (cu durata de o oră) referitoare la câte o țară. 

Sesiunele vor fi susținute de reprezentanții Institutelor Culturale acreditate 

(Cehia, Spania, Italia, Marea Britanie, Portuga lia) .  

c) 14 :00 – 15 :30 - UE – când, unde, cum, de ce?: în sala de festivități   

- Cuvânt de prezentare – Director Tudorița Codreanu  

- sesiune de informare pentru elevii claselor de liceu despre mecanismele de 

funcționare ale UE   

- concurs pe baza istoricului Uniunii; 

d) 09 :30 – concert  în curtea liceului organizat de clasele primare. Concertul se va 

încheia cu un flashmob .   

e) 15:30 – 17:00 – concert  la sala de festivități la care țările își prezintă 

obiceiurile și tradițiile.  
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   Alte informații puteți găsi pe  pagina de facebook a  Clubului European: 

https://www.facebook.com/clubeuropeanjm/ sau site-ul liceului : 

http://jmonnet.ro/.   

 

Director,  

Tudorița Codreanu  
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