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Începând cu anul 2006, grupuri de tineri de la liceul jimbolian participă 

anual la proiectul cu titlul Întâlnirea Europeană a Tinerilor,  care are ca parteneri 

localităţile TREBUR din Germania, VERNEUIL SUR AVRE din Franţa şi 

JIMBOLIA.  

Proiectul s-a derulat în vacanţele de vară şi a avut ca obiective: promovarea 

cetăţeniei europene; promovarea păcii, solidarităţii şi diversităţii culturale; 

schimbul de bune practici ; încurajarea diverselor practici artistice participative şi 

dezvoltarea de noi forme de expresie artistică; dobândirea de noi competenţe; 

deschiderea orizontului tinerilor. Activităţile comune între 30 de tineri din cele trei 

ţări s-au derulat pe rând, în fiecare ţară participantă, pe parcursul a câte zece zile. 

Tinerii au lucrat în ateliere de creaţie video, jurnalism, fotografie digitală,  dans 

modern, scenografie, percuţie, ceramică-olărit, cor iar la finalul sejurului din 

fiecare ţară au prezentat rezultatele muncii lor comune în spectacole publice la care 

au participat numeroşi invitaţi, locuitori din oraşele respective şi persoane politice. 

În programul organizat de către fiecare ţară gazdă au figurat şi activităţi de 

loisir, sport şi excursii. 

Parteneri organizatori ai acestui proiect pe 3 ani au fost:  

 Casa Tineretului şi a Culturii din partea franceză – cu sprijin financiar 

de la legislativul local,  

  Casa Tineretului din oraşul german – la fel, sprijinită financiar de 

Consiliul Local,  

 iar din partea română, Primăria Jimbolia, în asociere cu Asociaţia 

Tinerilor din Jimbolia, Asociaţia Banat Ripensis, dar şi Autoritatea 

Naţională de Tineret din Bucureşti, toţi asociaţii români participând cu 

cofinanţare.  

În prezent ne aflăm în al 3-lea ciclu de 3 ani, în care fiecare ţară participantă 

la proiect, pe rând,  este gazdă. În anul 2012 a fost gazdă Franţa, în acest an este 

gazdă oraşul Jimbolia, iar în anul 2014, oraşul Trebur din Germania. 

 

 

 Organizarea evenimentului: la Jimbolia, în perioada 19 – 29 iulie 2013,  

 Manager de proiect din partea română: Marian Rotaru, preşedintele 

Asociaţiei Tinerilor din Jimbolia 

 Conducătorul atelierului de dans: Silviu Stoian 

 Conducătorul atelierului de creaţie video: Sergiu Dema 



 Spectacolul public de încheiere a proiectului: sâmbătă, 27 iulie 2013, ora 

18,00, în cortul de evenimente din spatele Casei de Cultură. Intrarea este 

liberă. 

 


