11 MARTIE 2016
UN MOMENT DE NEUITAT, O EXPERIENŢĂ EXTRAORDINARĂ,
O ZI ÎNCĂRCATĂ DE EMOŢII

„A fost o experienţă unică. Să ajungi în inima democraţiei europene, în sala unde se iau cele
mai importante decizii pentru Uniunea Europeană – este un vis devenit realitate“, afirmă
echipa lăzăristă care a reprezentat România la eveniment.
ZIUA EUROSCOLA a reunit peste 550 de elevi cu vârsta între 16 şi 18 ani şi 46 de
profesori din 23 de state membre ale
Uniunii Europene. Din băncile sălii în
plen, elevii au avut şansa unică de a trăi
experienţa

procesului

decizional

în

Uniunea Europeană, într-un Parlament
European multilingv al tinerilor. Vizita
la Strasbourg a fost premiul obţinut de
elevii Liceului Teoretic ,,Aurel Lazăr”
pentru

proiectul

realizat

în

cadrul

concursului Euroscola 2015, iniţiat şi
desfăşurat sub egida înaltului for legislativ. Anul 2015 a fost desemnat de Uniunea Europeană
ca fiind „Anul european pentru dezvoltare”. Biroul de Informare al Parlamentului European
în România și Ministerul Educaţiei și Cercetării Ştiinţifice au dorit să-i antreneze pe liceeni în
a lua parte la Euroscola 2015, care s-a desfăşurat sub motto-ul „Lumea noastră, demnitatea
noastră, viitorul nostru.”
,,Când am auzit de acest proiect, mi-am dat seama că implementarea unui asemenea
program operaţional va reprezenta o frumoasă provocare care îi va ajuta pe elevii liceului
nostru să se dezvolte din punct de vedere personal, să îşi contureze o nouă viziune asupra
societății în care trăiesc, și mai presus de toate, să dovedească faptul că tinerii zilelor
noastre au o adevărată putere de a schimba societatea în bine”, a mărturisit prof. dr. Carmen
Chira.
Proiectul a fost scris cu pasiune și trimis cu teamă, dar cu multă încredere în ceea ce
se realizase.

În urma evaluării naţionale echipa lăzăristă Copiii Soarelui a primit invitaţia de a
participa în data de 11 martie 2016 la Ziua Euroscola de la Strasbourg, Franţa. Oportunitatea
de a păşi în celebrul Parlament European a fost aşadar oferită de ocuparea unui loc fruntaş în
topul câştigătorilor concursului Euroscola în urma implementării proiectului de voluntariat
Speranţă pentru viitor.
,,E plăcut să ajuţi, e plăcut să îţi pese de cel de lângă tine care are nevoie de ajutor,
dar cel mai plăcut lucru este să vezi cum aduni roadele în urma muncii tale. Considerăm că,
în cele din urmă, obiectivul principal al proiectului nostru de voluntariat a fost să înveţi să
dăruieşti, fără să aştepţi ceva în schimb. Asta înseamnă să fii solidar – termen cu încărcătură
emoţională deosebită”, a precizat una dintre participantele la proiect.

La Parlamentul European
Entuziaști, lăzăriştii au sosit în zorii zilei de 11 martie 2016 la Parlamentul European.

Au fost întâmpinați cu zâmbete de reprezentanții instituției, au primit legitimații, li s-a
explicat programul zilei pe care urmau să o petreacă în clădirea Louise Weiss. Programul s-a
derulat pe tot parcursul zilei, începând de la ora 9 până la ora 18, timp în care fiecare elev a
fost un veritabil europarlamentar.

Ziua a început prin servirea micului dejun alături de liceeni internaționali, după care a
urmat o primă sesiune parlamentară.
Oficialii europeni au deschis sesiunea prilejuită de Ziua Euroscola în Parlamentul
European. Cuvântul de deschidere a fost rostit de domnul Luis Martinez-Guillen care în
alocuţiunea sa a subliniat faptul că Parlamentul European pune accent deosebit pe toleranţă,
unitate şi pacifism.
A urmat un moment de socializare generală în care fiecare şcoală a avut alocat pentru
prezentarea de la tribuna oficială un interval de 1 minut. Elevii Sebastian
Cefan şi Răzvan Dobai au realizat această misiune, aproape imposibilă,
cu stăpânire de sine, o ţinută deosebită şi o engleză impecabilă. După
această etapă introductivă, care a accentuat elementul de diversitatea şi a
îmbogăţit dialogul cultural, au început dezbaterile şi reprezentanţii oficiali
ai Parlamentului European au fost prezenţi în prezidiu pentru a răspunde
la întrebări despre construcția europeană. Eleva Doris Curtean a fost una dintre norocoasele
participante care a avut o intervenţie în plen şi căreia domnul europarlamentar Michael
Theurer i-a răspuns la întrebare.

A urmat apoi competiția ideilor. Coordonați de funcționarii europeni, tinerii au luat
parte la constituirea grupurilor multilingve şi au lucrat în „comisii parlamentare”. Dincolo de
limba nativă, dincolo de mărimea țării din care proveneau elevii, primau ideile, creativitatea,
elementul uman. A fost răstimpul când fiecare dintre elevii prezenţi s-a simţit cu adevărat
cetăţean european care se bucură de libertatea de a-şi exprima propriile păreri şi aşteptări
într-o Europă democratică. Inspiraţi de valorile spirituale ale Europei, animaţi de ideea că
aceste valori trebuie împărtăşite şi celorlalţi, elevii au devenit mai optimişti ca niciodată.

După masa de prânz, a urmat o nouă sesiune în care tinerii au fost împărţiţi în grupe
tematice, conform temelor generale pentru care fuseseră instruiţi încă înainte de plecarea din
ţară. Fiecare dintre aceste grupe avea de dezbătut o problemă actuală din agenda Europa. În
fiecare sală, la începutul dezbaterii, au fost aleşi doi reprezentanţi – un preşedinte şi un
purtător de cuvânt, care urma să aibă onoarea de a prezenta raportul grupei. Pentru a creea
raportul, cei doi notau ideile celorlalţi, le prezentau sălii şi se vota, doar cele mai bune fiind
alese a fi prezentate în faţa adunării generale la reuniunea în plenul de după-amiază, pentru
votul final. Lăzăriştii a avut şi aici o reprezentanată în persoana elevei Nur Ahmad care a
prezentat în plenul parlamentului concluziile comisiei Politica UE în domeniul dezvoltării.
Corolarul zilei a fost reprezentat de discuţiile finale purtate în plen, unde, elevii şi-au
exprimat opiniile şi au votat din fotoliile parlamentarilor europeni diferitele proiecte propuse.
Pe parcursul activităţilor desfăşurate elevii au exersat identificarea unei limbi străine,
comunicarea într-o limbă de circulaţie internaţională, au realizat cât de important este să
comunice cu persoane care provin din diferite ţări şi cât de înălţător este să accepţi diferenţele
şi să dai dovadă de toleranţă.
Peste câteva momente s-au anunțat componenții echipelor finaliste ale Eurogame-ului
– un concurs pe grupe cu membri din state diferite cuprinzând
întrebări despre Uniunea Europeană în diverse limbi ale statelor
membre – un alt prilej de a demostra unitatea în diversitate.
Echipa ,,albilor” a avut-o în componenţă şi pe eleva Giulia Liberţ,
care prin răspunsurile corecte date la întrebările de cultură
generală a contribuit la reuşita activităţii.
În urma discursului de închidere şi a defilării purtătorilor de cuvânt cu drapelele
ţărilor participante, elevii au părăsit clădirea Parlamentului European cu sentimentul că nu
erau doar nişte români oarecare la Strasbourg, ci un grup de români norocoşi care au trăit o
experienţă memorabilă sub semnul toleranţei, democraţiei şi unităţii pe care o conferă
Uniunea European.

Strasbourg, oraşul străzilor – a doua capitală europeană

Strasbourg este înconjurat ca o centură de apele râului Ill, care în inima oraşului formează o
insulă, Grande Île, legată de celelalte cartiere prin nu mai puţin de 21 de poduri. Datorită
timpului scurt pe care l-au avut la dispoziţie, modalitatea pe care au ales-o pentru a vizita
Strasbourgul a fost pe apă, prin intermediul vaporaşului, care porneşte din dreptul Palatului
Rohan şi care i-a purtat timp de aproximativ o oră de-a lungul râului Ill, înconjurând centrul
şi ajungând până în zona instituţiilor europene (dintre care cele mai importante sunt:
Consiliul Europei, Parlamentul European, Comisia şi Curtea Europeană a Drepturilor Omului
– CEDO, Comisia Centrală a Navigaţiei pe Rin, Fundaţia Europeană pentru Ştiinţă, Institutul
Internaţional pentru Drepturile Omului), oferind în acelaşi timp şi un tablou narativ amănunţit
al oraşului pe care l-au ascultat în limba străină selectată.
Catedrala Notre-Dame i-a fermecat pe toţi. Simbol al oraşului, clădirea
este cunoscută ca fiind una dintre cele mai frumoase catedrale de stil
gotic din Europa, amplasată pe locul unui fost templu roman. Închinată
Fecioarei Maria, lăcaşul sfânt a fost ridicată de către episcopul Sfântul
Arbogast la sfârşitul secolului al VII-lea.
Petite France, cartierul cel mai pitoresc al
Strasbourgului, se află la mică distanţă de catedrală.
Traversând un pod se pătrunde într-o lume de basm, cu
străduţe strâmte, pietruite şi case tipic germane în alb şi negru,
cu frontoane.

Elevii au avut parte si de experienţe artistice, vizitând Muzeul Artelor

Frumoase, care adăposteşte opere ale lui Hans Memling, Francisco de Goya, Tintoretto,
Paolo Veronese, Giotto di Bondone, Sandro Botticelli, Peter Paul Rubens, Anthony van
Dyck, El Greco şi alţii.
Nu au ratat nici specialităţile alsaciene precum ar fi
Flammekueche (,,tartes flambés” în franceză), un fel de pizza cu un
blat extrem de subţire, cu topping de smântână, ceapă şi şuncă pe care
au savurat-o într-un winstub, local tradiţional, echivalentul alsacian al
pub-ului britanic.

Basel – oraş elveţian înfrățit cultural cu regiunile Alsacia (Franța) și BadenWürttemberg (Germania)
Primăria oraşului Basel a atras atenţia prin construcţia de gresie
roşie şi turnul distinctiv. Faţada exterioară care dă spre piaţă
conţine basoreliefuri cu războinici copii, îngeri victorioşi care
împodobesc cu lauri scuturile oraşului de-a lungul arcadelor,
precum şi o statuie a Justiţiei. Au fost admirate catedrala de secol
al XIII-lea – Münster – cu ziduri de gresie roșie, țigle colorate și turnuri
gemene, care este un mix de gotic şi renascentism în care se află mormântul
celebrului Erasmus din Rotterdam. Nici renumita ciocolată elveţiană nu a
fost uitată, tinerii făcând un scurt popas la
Crêperie Im Schmiedenhof, un mic local
tradiţional cochet unde au avut parte de o servire
exemplară şi de delicioasele clătite cu ciocolată, biscuţi cu fructe
şi ciocolată caldă cu frişcă.
Delegaţia lăzăristă s-a reîntors în ţară luând avionul de la EuroAirport Basel–
Mulhouse–Freiburg – singurul aeroport bi-naţional din lume – care deserveşte trei ţări:
Elveţia, Franţa şi Germania.

Beneficiarii evenimentului Euroscola s-au îmbogăţit sentimental cu un element nou –
cel al apartenenţei la marea familie europeană datorită unei experienţe care este rodul
libertăţii şi al democraţiei, al efortului de a construi o Europă Unită. Participanţii la acest
eveniment european au constatat ceea ce John Hume (parlamentar european şi câştigător al
Permiilor Gandhi şi Martin Luther King, precum şi a Permiului Nobel pentru pace) a
remarcat cu ocazia celei de-a 50-a aniversări a Uniunii Europene: „Esenţa unităţii este
respectarea diversităţii; aceasta va duce la soluţionarea conflictelor”.

,,Pentru reuşita întregii activităţi EUROSCOLA mulţumim conducerii liceului –
domnului director prof. Gheorghe Tirla, doamnei dir. adj. Rodica Juncu – pentru sprijinul
acordat, cadrelor didactice, tuturor elevilor şi părinţilor pentru implicarea în acţiunile
proiectului, şi nu în ultimul rând sponsorilor care au contribuit la succesul material al
activităţilor de proiect. Exprimăm pe această cale gratitudinea noastră faţă de doamna Arina
Moş, director general ASCO, şi colaboratorilor săi pentru ajutorul acordat în realizarea
designului şi implementarea proiectului, precum şi doamnei prof. Ramona Olariu, directorul
Şcolii Gimnaziale “Lucreţia Suciu” cu care am realizat o fructuoasă colaborare. Îndreptăm
recunoştinţa noastră şi către S.C.Transilvania Travel Services SRL, personal doamnelor
Helen Pater şi Simona Monoszes fără sprijinul cărora deplasarea în vederea participării la
Ziua Euroscola nu ar fi fost posibilă şi sejurul Strasbourg-Basel nu ar fi fost atât de plăcut.”
Coordonatorii proiectului – prof. dr. Carmen Chira şi prof. Floare Gavra)

14 martie 2016

