Elevii Liceului Pedagogic ”Taras Șevcenko” au participat la a V-a ediție a Spectacolului ”Unitate
prin diversitate”, București
Primăria Sectorului 4 București organizează anual cu ocazia Zilei Internaționale a Limbii materne
spectacolul ”Unitate prin diversitate”, care are drept scop promovarea minorităților naționale din
România.
La cea de-a V-a ediție a Spectacolului ”Unitate prin diversitate”, ce a avut loc la Palatul Național al
copiilor din București (22 februarie 2016) a participat un grup de 12 elevi din clasa a X-a ”A”,
coordonat de prof. Emilia Codrea. Elevii liceului nostru au evoluat pe scenă cu două cântece (”Zelene
jyto”, ”Oy, lopnuv obruch”) și două dansuri (Dans etno – colaj; Dans popular ”Huțulka”).
Transportul elevilor și al profesorilor însoțitori (prof. Casian Pițura – director, prof. Emilia Codrea)
a fost asigurat de UUR Filiala Maramureș.
Cu ocazia vizitei la București elevii au vizitat Casa Poporului (la invitația d-lui Ion Marocico,
deputat al minorității ucrainene în Parlamentul României) și sediul UUR, unde s-au întâlnit cu
colectivul redacțional al revistei ”Vilne slovo”.

Учні Педагогічного ліцею ім. Тараса Шевченка взяли участь в 5-му Спектаклі «Єдність
через відмінність», Бухарест
Мерія 4-го Сектору Бухаресту організує щорічно, з нагоди Міжнародного дня рідної мови,
спектакль «Єдність через відмінність», мета якого полягає у висвітленні культурної спадщини
національних меншин Румунії.
В 5-му випуску Спектаклю «Єдність через відмінність», що відбувся в Національному
Дитячому Палаці з Бузаресту (22 лютого 2016 р.) взяла участь група 12-ти учнів Х-го «А» класу,
підготовлена проф. Емілією Кодря. Учні нашого ліцею виступили на сцені з двома піснями
(«Зелене жито», «Ой, лопнув обруч») і двома танцями (Танець етно, Народний танець
«Гуцулка»).
Транспорт учнів та викладачів, які супроводжували їх (проф. Касіан Піцура – директор ліцею,
проф. Емілія Кодря) був оплачений Марамороською філією СУР-у.
З нагоди подорожі до Бухаресту учні відвідали Народний Дім (на запрошення п. Івана
Марочко, депутата з боку української меншини в Парламенті Румунії) та осередок СУР-у в
Бухаресті, де зустрілися з колективом редакції журналу «Вільне слово».

