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Săptămâna a început bine pentru liceenii de la Liceul Teoretic "Aurel Lazăr", care s-au 

întâlnit cu partenerii din Ungaria, Italia, Turcia şi Portugalia în cadrul unui proiect 

Comenius. Scopul întâlnirii a fost acela de a cunoaşte şcolile implicate în parteneriat şi de a 

pune bazele viitoarelor acţiuni comune. 

 

 

 

 

 

 



Proiectul "Hope for the future" a adunat în aceeaşi sală 

elevi şi profesori de la Instituto Tecnico Commerciale e 

per Geometri "Enrico Fermi" din Pontedera - Italia, 

Karabaglar Inonu Lisesi din Izmir - Turcia, Escola 

Profissional do Alto Ave din Povo de Lanhoso - 

Portugalia, Szabad Waldorf Altalanos Iskola es 

Gimnazium din Szeged - Ungaria şi Liceul Teoretic "Aurel Lazăr" din Oradea - România. 

Evenimentul a avut loc în sala festivă de la "Aurel Lazăr" şi a început cu intonarea imnurilor 

ţărilor participante şi a imnului Uniunii Europene. "Ne bucurăm că avem alături de noi 

reprezentanţi ai unor ţări împreună cu care am mai fost implicaţi în proiecte şi că putem să 

continuăm colaborările bune pe care le-am avut. Sper ca oaspeţii să se simtă ca acasă în familiile 

la care sunt cazaţi şi să cunoască ceea ce ne caracterizează atât de bine pe noi românii, 

ospitalitatea. Mai mult, sper ca, după perioada petrecută aici, să plece în ţările lor cu amintiri 

plăcute, mai aes că au la dispoziţie un oraş superb pe care îl vor putea cunoaşte în detaliu", a 

spus, în deschiderea întâlnirii, directorul Liceului "Aurel Lazăr", Ioan Vasile Micu. Proiectul are 

ca motto cugetarea lui Sfântului Don Luigi Orione: "Tinerii sunt fie soarele, fie furtuna zilei de 

mâine" şi este axat pe îmbunătăţirea educaţiei elevilor în câmpul practicii şi învăţării Cetăţeniei 

Active Europene, scopul declarat al acestuia reprezentându-l înţelegerea şi familiarizarea cu 

întreaga paletă a culturii europene şi a ţărilor participante în proiect. "Tinerii, ca cetăţeni ai 

Europei, trebuie să aibă cunoştinţe solide despre ceea ce reprezintă UE, cultura, tradiţiile şi 

mediul ei, pentru că o bună înţelegere poate duce la o cooperare comună mai bună, care se poate 

constitui ca o dorinţă de a construi legături puternice menite să apropie oamenii de limbi diferite, 

care locuiesc la distanţă unii de alţii, dar simt şi trăiesc fiecare zi într-un mod asemănător", a 

spus profesoara Carmen Chira. Proiectul a fost câştigat în luna februarie şi are un buget de 24 de 

mii de euro. 

 


