ÎNCHEIEREA OFICIALĂ A PROIECTULUI ÎNSCRIS ÎN CONCURSUL
NAȚIONAL PENTRU LICEENI ”EUROSCOLA” 2017
MONDIALĂ A EDUCAȚIEI

Educatorul este cel care deschide poarta, dar cel care are puterea să intre este elevul!
Pentru elevii Liceului Teoretic “Aurel Lazăr” începutul anului școlar 2017-2018 a
reprezentat deschiderea unei “porți” deosebite, cea a Concursului Național Euroscola ediția a
X-a, care se desfășoară sub titlul generic “Rolul patrimoniului românesc în consolidarea
identității europene” în contextul proclamării anului 2018 drept “Anul european al
patrimoniului cultural”.
Cei 24 de elevi din echipa de proiect, coordonați de doamnele profesoare Carmen
Chira și Floare Gavra au conceput și implementat proiectul de campanie Patrimoniul cultural
european în mâinile tinerilor prin care a urmărit informarea și conștientizarea publicului larg
cu privire la valoarea de patrimoniu a Palatului “Vulturul Negru” și la măsurile care trebuie
întreprinse pentru protejarea, conservarea și promovarea acestuia.
Finalul proiectului a coincis, în mod fericit, cu sărbătorirea Zilei mondiale a educației,
întrucât activitățile din cadrul proiectului au avut o puternică tentă de educație civică, de
cetățenie activă europeană, dezvoltând competenţele sociale şi civice cu caracter transversal,
cross-curricular.
Încheierea oficială a priectului s-a desfășurat în sala de festivități a liceului în prezența
a peste 100 de elevi și profesori. La eveniment au fost invitați reprezentanți ai instituțiilor
partenere: domnul Mihai Jurca, director executiv al Asociației pentru Promovarea Turismului
din Oradea și Regiune, doamna Angela Lupșea, director executiv la Fundația pentru
Protejarea Monumentelor Istorice din județul Bihor, domnul prof. dr. Mircea Pașca, consilier
la Direcția Județeană pentru Cultură Bihor, prof. Ramona Olariu, directoarea Școlii
Gimnaziale “Lucreția Suciu” și doamna Florina Iepure, președinta Asociației Culturale Art
Flora.
În cuvântul de deschidere a manifestării prof. dr. Carmen Chira a prezentat obiectivele
proiectului, etapele de desfășurare, precum și o evaluare a activității echipei de proiect. Un
reușit caleidoscop al acțiunilor a fost prezentat de elevii Mălina Ardelean și Mircea Pantea,

care au surprins în imagini cele mai relevante momente din proiect. Elevul Alin Stefancsik a
prezentat harta interactivă “Repere Art Nouveau în Oradea”.
Doamna prof. Floare Gavra a subliniat aspecte referitoare la latura inovativă a acestui
proiect și la sustenabilitatea lui, și i-a invitat pe elevi să își exprime opiniile, sentimentele față
de experiența trăită pe parcursul derulării activităților. Participanții la proiect s-au declarat
mulțumiți cu rezultatele obținute, remarcând faptul că au avut parte de acțiuni educative
deosebite, de trăiri inedite și de o perioada scurtă, dar bogată în achiziții de abilități specifice.
Toți invitații au avut cuvinte de laudă la adresa activității elevilor din echipa de
proiect și a cadrelor didactice coordonatoare, remarcând seriozitatea cu care tinerii au tratat
tematica patrimoniului local și european, atitudinea civică de care au dat dovadă, precum și
calitatea ireproșabilă a activităților și a produselor realizate: fluturași, pliante, hărți, fotografii,
pelicule video și creații literare și plastice.
În încheierea evenimentului domnul director al liceului, prof. Gheorghe Tirla a
enumerat rezultatele implementării proiectului, în plan general, teoretic, metodologic și
instituțional, felicitând echipa ”Tinerii înaripați” pentru implicarea și responsabilitatea cu
care au derulat poiectul Euroscola.
Expoziția de lucrări plastice a fost de asemenea apreciată de toți participanții la
activitate.
Elevii din echipa de proiect au distribuit celor prezenți la activitate chestionare pentru
a surprinde gradul de ameliorare a cunoștințelor referitoare la obiectul de patrimoniu Palatul
”Vulturul Negru”, activitate ce s-a continuat și în spațiul comunitar. În urma analizării
răspunsurilor, eleva Iulia Pop va elabora o statistică – un material comparativ pre- și post
campanie.
Prof. dr. Carmen Chira – coordonator de proiect

