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Vineri, 13 octombrie 2017, la Liceul Teoretic „Aurel Lazăr” a fost organizată
Ziua Erasmus. Evenimentul este prevăzut atât la nivel național cât și la nivel
european cu scopul a fi diseminate experiențele Erasmus+ și de a oferi elevilor și
cadrelor didactice informații referitoare la proiectele europene.
Activitatea a urmărit două aspecte: diseminarea activităților proiectului
Erasmus + “Foresee the Future: curiosity, competence, confidence, creativity” cu
parteneri din Franța, Italia, Portugalia, Cipru și Turcia (2016-2018) și o sesiune de
informare despre proiectul Erasmus+ “European Path (e)Motion” având
parteneri din Grecia și Italia (2017-2019).

În cuvântul de deschidere, coordonatorul proiectului prof. dr. Carmen Chira, a
realizat o retrospectivă a activităților derulate în

cadrul proiectul “Foresee the

Future: curiosity, competence, confidence, creativity” care se află în al doilea an de
implementare.
În partea a doua a activității, a fost lansat la nivel de liceu proiectul
“European Path (e)Motion”, a cărui tematică este foarte actuală, întrucât toate
bogățiile României sunt puse în valoare prin integrarea și conectarea lor de ampla
moștenire culturală a continentului european, un deziderat european ce s-a
materializat prin apariția și continua dezvoltare a Rutelor Culturale Europene. Cu un
total de 32 de rute certificate până în anul 2016, valorile drepturilor omului,
democrației și diversității culturale, precum și a înțelegerii comune și a schimbului
transnațional formează triada valorică fundamentală a Rutelor Culturale Europene.
Prin promovarea unui turism sustenabil în care vizitatorilor le este facilitată
interacțiunea cu localnicii, crearea și promovarea Rutelor Culturale Europene îi învață
pe călătorii de pretutindeni, europeni și nu numai, lecția toleranței și a acceptării prin
invitația de a descoperi cum patrimoniile unor țări mai mult sau mai puțin îndepărtate
împărtășesc o moștenire europeană comună. Pornind de la capacitatea culturii de a
uni, de a transcende națiuni, patrimoniul cultural european reprezintă limbajul comun
al țărilor acestui spațiu care acum este pus la bazele construirii unei atmosfere de
înțelegere, cunoaștere și apreciere reciprocă prin Rutele Culturale Europene.

Diversitatea patrimoniului cultural al României ce stă mărturie multiplelor influențe
manifestate de-a lungul istoriei în spațiul carpato-danubiano-pontic reprezintă premisa
solidă de integrare a României în mai multe Rute Culturale Europene.
Pentru a familiariza auditoriul cu aceste Rute Culturale Europene,
organizatorii evenimentului au prezentat un scurt film de promovare a acestora.
În încheierea evenimentului domnul director al liceului, prof. Gheorghe Tirla,
a apreciat munca depusă de elevi și cadre didactice în domeniul activității de
cooperare europeană, exprimându-și speranța că și în al doilea an de derulare
proiectul Erasmus+ “Foresee the Future: curiosity, competence, confidence,
creativity” se va bucura de succesul din primul an, și că noul proiect Erasmus+
“European Path (e)Motion” va fi realizat cu același entuziasm și responsabilitate ca
toate celelalte proiecte lăzăriste.
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