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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 cadrul acestui proiect la sfârşitul lunii septembrie, prof. dr. Drăgan 

Olga Valentina, prof. dr. Brădău Cristina și prof. Juncu Vasile au efectuat o mobilitate 

în Turcia, mai precis la Kucukyali REZAN HAS Anadolu Lisesi, din  Istanbul.  

Doamna prof. Olga Drăgan a prezentat elevilor și profesorilor prezenți câteva aspecte 

referitoare la această reuniune transnațională. 

La întâlnire au fost prezenţi profesori din Franţa (țara coordonatoarea), Cipru,  

Portugalia, Italia, România şi evident echipa din Turcia. S-au discutat probleme 

organizatorice legate de îmbunătăţirea comunicării dintre membrii proiectului și mai 

ales dintre elevi, modalităţi prin care poate fi îmbunătăţită activitatea de pe site-ul 

proiectului, dar şi dezbateri despre activităţile din mobilităţile anterioare. De 

asemenea s-a discutat despre activităţile care vor fi efectuate în următoarea deplasare 

din Cipru. Cei doi delegaţi ai echipei cipriote au dat detalii privind activităţile pe care 

vor să le desfăşoare, atât cu elevii cât şi cu profesorii, în cadrul activității de 

învățare/predare/formare care va avea loc în luna noiembrie.  

Agitația metropolei transcontinentale, nu a fost regăsită în liceul gazdă unde 

domneau calmul, ordinea și disciplina. Gazde ospitaliere, membri echipei din Turcia 

au prezentat şcoala în care îşi desfăşoară activitatea. Doi elevi din Turcia, îmbrăcaţi în 

uniformă, le-au vorbit oaspeților despre şcoala lor în limba engleză. Au fost vizitate 

săli de clasă, dotate cu table smart de ultimă generaţie și sala de sport chiar atunci 



când elevii își desfășurau activitatea. Simplitatea cu care era amenajat liceul era 

dominată de simțul patriotic, prezent la fiecare colț și în fiecare cuvânt. 

Au fost de asemenea vizitate cantina, unde elevii iau masa în pauze, curtea 

largă și curată a școlii, amenajată cu spaţii verzi şi băncuţe. La intrarea în şcoală 

echipa europeană Erasmus+ a fost întâmpinată de un portar amabil și vigilent, care îi 

lasă pe elevii întârziaţi să intre în şcoală, dar aceştia trebuie să treacă pe la secretariat 

să îşi consemneze în scris minutele întârziate. La un anumit număr de absenţe, chiar 

motivate, elevul este obligat să repete clasa. 

Atmosfera de calm, de bună dispoziţie, de seriozitate în muncă, de mândrie 

naţională, de dorinţă de studiu din partea elevilor au fost admirate de către musafiri. 

Soneria, care anunța pauza, folosea un fragment muzical dintr-o piesă rock – fapt 

destul de neobișnuit pentru vizitatorii sosiți din cinci țări. Respectul pe care elevii îl 

aveau faţă de profesori a fost un subiect tratat de toți cei prezenți la reuniune. 

Discuţiile dintre ei arătau că fiecare dintre aceştia îşi cunosc bine statutul – dascălul 

impune respect prin responsabilitatea lucrului bine făcut, iar elevii apreciază acest 

aspect.  

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. 

                                                     

       Coordonator de proiect – prof. dr. Carmen Chira 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


