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Şcoala Altfel la Centrul Infoeuropa
Tip:  Comunicat de presă

Data:  06.04.2014

Centrul Infoeuropa din cadrul Ministerului Afacerilor Externe susţine programul „Şcoala altfel - Să ştii mai multe, să fii
mai bun!“, găzduind în perioada 7 – 11 aprilie 2014 un număr de 200 de elevi, însoţiţi de cadre didactice, din cadrul
şcolilor generale nr. 195 şi 97, liceului bilingv Miguel de Cervantes, precum şi ai Complexului Educaţional Lauder-
Reut.

Programul evenimentului, care se va desfășura la Centrul Infoeuropa, va fi unul complex, incluzând atât lecţii deschise

a căror tematică centrală se va concentra pe cunoaşterea istoriei, valorilor şi principiilor ce se află la baza construcţiei

europene, cât şi activităţi cultural - artistice interactive, susţinute de actorii Teatrului Ion Creangă şi ai Teatrului de

Operetă şi Musical „Ion Dacian”.

Informaţii suplimentare:

Obiectivul programului „Şcoala altfel - Să ştii mai multe, să fii mai bun” îl constituie implicarea elevilor şi a cadrelor
didactice în activităţi diverse care să răspundă intereselor şi preocupărilor acestora, pentru a le pune în valoare
talentele şi capacităţile în diferite domenii (altele decât  cele prezente în curricula naţională), şi stimularea participării
lor la acțiuni variate, în contexte nonformale.

Programul evenimentelor:

Luni, ora 09.30, Liceul Bilingv Miguel de Cervantes, elevi clasă pregătitoare 

Prezentare Europa

Concurs de desen „Europa Copiilor”

Activităţi cultural – artistice susţinute de actori ai Teatrului de Operetă şi Musical „Ion Dacian”

Marţi, ora 09.30, Şcoala 195, elevi clasa I

Prezentare Europa

Activităţi cultural – artistice susţinute de actori ai Teatrului „Ion Creangă”

Miercuri, 09.30 , Liceul Bilingv Miguel de Cervantes – elevi clasa I

Prezentare Europa

Concurs de desen „Europa Copiilor”

Miercuri, 13.30, Complexul Educaţional Lauder-Reut – clasele IX, X şi XI

Voluntariatul în dezvoltarea personală

Atelier de improvizaţie teatrală, susţinut de actorii Teatrului de Operetă şi Musical „Ion Dacian”

Joi, 13.00, Şcoala 97 – clasa a VII- a

Atelier de improvizaţie teatrală susţinut de actorii Teatrului de Operetă şi Musical „Ion Dacian”
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Prezentare Europa

Importanţa voluntariatului

 

Evenimentul este susţinut de:

Kandia, Qual Media Group, Regatta Imobiliare, Teatrul “Ion Creangă” şi Teatrul de Operetă şi Musical „Ion Dacian”.

 


