
ANUNŢ PUBLIC: Gala 5 licee – 5 teatre 2016 
  
  

  
Marţi, 20 decembrie 2016, începând cu ora 17:00, la Sala Studio a Teatrului Naţional I.L. 
Caragiale din Bucureşti va avea loc Gala şi concursul proiectului 5 licee - 5 teatre, aflat anul 
acesta la ediţia a 6-a. 
Cinci trupe de teatru din cinci licee din capitală vor urca pe scena TNB pentru a prezenta 
piesele pregătite pe parcursul proiectului derulat în perioada octombrie – decembrie 2016. 
Primăria Municipiului Bucureşti şi Fundaţia ECDL ROMANIA, alături de partenerii săi UNITER şi 
Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, vă invită să îi încurajăm pe tinerii artişti. 
5 licee - 5 teatre este un proiect educaţional ce susţine implicarea liceenilor în activităţi 
culturale, prin accesul acestora în instituţii şi la piese de teatru, provocându-i în acelaşi timp la 
un concurs de spectacole. 
  
Cinci teatre şi-au deschis stagiunea pentru alţi 150 de elevi din cinci licee din capitală, între care şi 
membri ai trupelor de teatru din şcoli. Aceştia au vizionat gratuit piese din programul fiecăruia dintre 
teatrele partenere în proiectul 5 licee – 5 teatre: Teatrul Naţional I.L. Caragiale Bucureşti, Teatrul 
Evreiesc de Stat, Teatrul Ion Creangă, Teatrul Tineretului Metropolis şi Teatrul Mic. 
Noile şcoli participante la această ediţie 5 licee - 5 teatre sunt: Colegiul Naţional Iulia Haşdeu, Liceul 
Teoretic Nichita Stănescu, Liceul Teoretic Jean Monnet, Colegiul Naţional Ion Creangă şi Colegiul 
Economic Virgil Madgearu. 
  
Şi de data aceasta, trupele de liceeni au fost coordonate de către teatre în punerea în scenă a unei 
piese scurte pe temaDrepturile omului. Demersul lor se va finaliza marţi, 20 decembrie 2016, cu 
reprezentaţiile, jurizarea şi premierea celor cinci piese de teatru realizate de liceeni, în cadrul Galei 5 
licee – 5 teatre. 
Tinerii vor avea ocazia să urce pe scena unui important teatru din România şi să joace în faţa unui 
juriu format din profesionişti, între care Amalia Ciolan - actriţă TNB, Monia Pricopi - actriţă Teatrul 
Evreiesc de Stat, Aura Corbeanu - viepreşedinte UNITER, Lucian Ghimişi - director Teatrul Ion 
Creangă, Cristian Moţiu - actor Teatrul Metropolis sau Viorel Cojanu - actor Teatrul Mic. 
  
De la prima ediţie ce a început în anul 2011 la iniţiativa Fundaţiei ECDL ROMANIA, 900 de elevi din 
25 de licee bucureştene diferite au participat la 5 licee – 5 teatre. 
Educaţia alternativă are o importanţă esenţială pentru dezvoltarea tinerilor, care trebuie să fie în 
continuare îndreptaţi către valori reale şi corecte, inclusiv către valori culturale. Iniţiativele ECDL 
promovează dezvoltarea echilibrată a tinerilor, care urmăresc cariere şi certificări internaţionale, 
înţelegând însă şi actul de cultură, ca o completare a cunoştinţelor şi competenţelor acumulate în 
şcoală. 
  
Vă aşteptăm marţi, 20 decembrie 2016, ora 17:00, la Sala Studio a Teatrului Naţional I.L. 
Caragiale Bucureşti. 
  
Puteţi afla mai multe informaţii despre proiectul 5 licee - 5 teatre pe www.ecdl.ro . ECDL – European 
Computer Driving Licence – standardul internaţional pentru certificarea competenţelor digitale. 
Pentru detalii suplimentare, vă rugăm contactaţi: 
  
Irinuca Văduva, Coordonator proiect, ECDL România 
Tel.: 0213169922 / E-mail: irinuca.vaduva@ecdl. ro 
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