“EUROSCOLA”, ediția a IX-a, 2016

Trupa de Teatru, “Aslăneștii” a Colegiului Național „Ana Aslan” Timișoara anunță
intenția de a participa la Concursul pentru licee “EUROSCOLA”, ediția a IX-a, 2016 –
proiect lansat de Biroul de Informare a Parlamentului European în Romania (BIPE) în
parteneriat cu Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice ( MENCȘ)

Tema proiectului: “ Criza refugiaților în Europa valorilor “.
Obiectivele proiectului:
-

-

cunoașterea valorilor europene precum : respectarea demnității umane, a
libertății și drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care aparțin
minorităților;
dezvoltarea abilităților creative și de comunicare ale elevilor;
o mai bună înțelegere a contextului economic, social și politic european;
realizarea unei scenete care să ilustreze tema proiectului și prezentarea
acesteia în cadrul școlii;

Componența echipei de proiect:
Sceneta va fi interpretată de membrii Trupei de Teatru “Aslăneștii”:
SERGIU SÎRCA, clasa a XI-a A;
DENIS MAKAMUL, clasa a XI-a A;
DEBORA OZARCHEVICI, clasa a XI-a B;
COSMINA CÂRSTEA, clasa a XI-a B;
LAURA MICĂ – PRUNDEANU, clasa a XI-a B;
ANDRA AILINCĂI, clasa a XI-a B;
FLORIN CEICĂ, clasa a XI-a B;
ANDREEA ȘERBAN, clasa a X-a B;
MARIA GALDEA, clasa a X-a B;
ANISA WINGRON, clasa a X-a A;

SILAGHI ADONIS, clasa a X-a A;
CRISTIAN FERENCZI, clasa a XI-a B;
OVIDIU VINTER, clasa a XI-a A;
PAULA SECOȘAN, clasa a IX-a C;
BERINDEU ANDREEA, clasa a IX-a D;
BURZA – HAN BOGDAN, clasa a IX-a C;

PROF. COORDONATORI:
CRISTINA MANDAE
LOREDANA BOZEȘAN

Stadiile proiectului:







12.09-21.09.2016 – elaborarea scenariului
22.09-23.09.2016 – lectura scenariului și stabilirea rolurilor
26.09-4.10.2016 – repetiții
5.10.2016 – susținerea reprezentației în cadrul “Proiectului Educația
noastră cea de toate zilele”, ediția a II-a, dedicat Zilei Internaționale a
Educației.
o Locul desfășurării: Sala Multifuncțională a Colegiului Național „Ana
Aslan” Timișoara
octombrie – noiembrie 2016 – realizarea unor materiale ( fotografii,
articole în revista școlii „ASLANA(R)VISTA” – cu ISSN), care să
ilustreze etapele implementării proiectului la nivelul școlii.

