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Centrul Europe Direct Gorj va organiza astăzi o 

serie de activităţi pentru a marca Ziua Europei. Una dintre aceste activităţi va consta în 

organizarea unei eveniment intitulat „Noapte europeană”, ce le va oferi participanţilor ocazia de 

a experimenta atmosfera mai multor ţări din Uniunea Europeană. 

Activităţile organizate de Centrul Europe Direct Gorj cu ocazia Zilei Europei vor debuta în 

această dimineaţă, la ora 09:00, cu festivitatea de premiere a concursului „Prin Europa”. Este 

vorba de un concurs de cultură generală europeană ce s-a desfăşurat la Filiala pentru copii a 

Bibliotecii Judeţene „Christian Tell” din Târgu-Jiu, concurs la care au participat 111 elevi din 

şcolile primare şi gimnaziale. În cadrul festivităţii de premiere vor fi acordate 14 premii I, 21 

premii II, 18 premii III şi 9 menţiuni. Tot astăzi, începând cu ora 19:00, va avea loc şi festivitatea 

de premiere a concursului de eseuri şi poveşti digitale destinat adolescenţilor „Cine sunt E.U.?”, 

ce a debutat în luna februarie. Această festivitate de premiere reprezintă şi prima parte a 

evenimentului intitulat „Noapte europeană” şi va fi urmată de două ore în care participanţii vor fi 

invitaţi să socializeze în stil european. „Ideea a fost aceea de a crea un spaţiu deschis în care 

participanţii să se simtă bine. Vom crea mici colţuri de Anglia, Franţa, Irlanda, Belgia, Spania, 

Italia, ţări din Uniunea Europeană, unde participanţii vor avea posibilitatea să experimenteze 

activităţi legate de ţara respectivă. De exemplu, cei care vor „vizita” Anglia vor putea servi un 

ceai englezesc cu o brioşă alături şi juca darts. În Spania vom servi nachos şi vom lua contact cu 

pictura spaniolă, în sensul că vom încerca să recreăm cu ajutorul elevilor un tablou al unui pictor 

spaniol renumit. Aceste activităţi au fost organizate împreună cu voluntarii Centrului Europe 

Direct; practic ei se vor ocupa de aceste activităţi”, a declarat Elena Mariana Angheluţă, 

coordonatorul Centrului Europe Direct Gorj. La această „Noapte europeană” sunt aşteptaţi să 

participe în jur de 50-70 de elevi din mai multe şcoli şi licee din municipiul Târgu-Jiu. 

Roxana Lupu 
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