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Liceul "Aurel Lazăr" la... întâlnirea cu Comenius! 
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Anul 2000 constituie un momentul important în viaţa Liceului Teoretic "Aurel 

Lazăr" întrucât în acel an, care marchează trecerea în mileniul al doilea, un grup de 

profesori ai liceului îşi completau lista cunoştinţelor cu cîteva nume noi: Comenius, 

Erasmus, Grundtvig, Lingua, Minerva, Eurydice.  

Unitatea de învătământ a fost de multe ori nominalizată printre instituţiile ce 

au o activitate meritorie în derularea activităţilor de cooperare europeană. Din punctul 

de vedere al promovării şi al participării la parteneriate europene Comenius, şcoala 

"Aurel Lazăr" poate fi deja considerată Şcoală Europeană. Profesorii şi elevii liceului 

au participat la derularea a două proiecte şcolare Comenius în perioada 2001 - 2004 

"Vicino. Colega de carteira in Europe", realizat în parteneriat cu şcoli din Portugalia 

(coordonator), Italia, Bulgaria, Lituania şi Ungaria şi coordonat la nivel de şcoală de 

prof. Liana Popa, şi între 2004 - 2007 "Who are we? You and I - We are building 

Europe Together", implementat prin munca conjugată a 6 instituţii de învăţământ din 

Europa. Liceul "Aurel Lazăr", prin persoana prof. Carmen Chira, a coordonat la nivel 

european acest proiect realizat în parteneriat şcoli din Italia (2), Portugalia, Grecia şi 

Turcia. Pe parcursul derulării celor două proiecte au avut loc reuniuni de proiect şi 

vizite de studiu ale directorului în toate şcolile partenere, precum şi schimburi de 

profesori şi elevi.    

Nici componenta formării continue a personalului didactic nu a fost neglijată 

întrucât 5 profesori au depus cereri de finanţare pentru această acţiune şi au câştigat 

burse inviduale care le-au permis participarea la cursuri de perfecţionare 3 cadre 

didactice care predau limba engleză au beneficiat de cursuri de formare în Marea 

Britanie şi 2 cadre didactice au participat la cursuri generale în Spania, respectiv 

Lituania.  



Pentru a nu minimaliza rolul altor componente şi pentru a fi conformi cu realitatea, 

amintim şi participarea prof. Liana Popa la Conferinţa MODE – Madrid (2006), 

organizată de Agenţia Naţională din Spania.  

În vederea realizării de contacte pentru a derula alte proiecte educaţionale, 

seminariile organizate de diferite agenţii sunt cele mai reuşite modalităţi. Astfel, prof. 

Carmen Chira a participat la un asemenea seminar care a avut loc la Melilla, un oraş 

şi o comunitate autonomă de Spania, de fapt o exclavă în coasta marocană a Africii. 

La seminarul de contact au participat 65 de dascăli din 16 ţări europene, preocupaţi şi 

ei de realizarea unor proiecte şcolare Comenius cu tematică interculturală. Anul 2008 

este declarat, de altfel, anul dialogului intercultural!  

Despre ultimul proiect european al şcolii, ne-a vorbit prof. Ioan-Vasile Micu – 

directorul instituţiei. „Titlul ultimului proiect derulat este "Who are WE? You & I - 

WE are building Europe together" şi s-a realizează cu sprijinul financiar al Comisiei 

Europene prin programul comunitar Socrates, acţiunea Comenius 1 - parteneriate 

şcolare. Proiectul a fost câştigat succesiv trei ani la rând la toate rundele de evaluare. 

 Acesta a debutat în toamna anului 2004 cu o reuşită reuniune de lucru la care 

au participat reprezentanţi ai tuturor instituţiilor partenere. Gazda intâlnirii a fost, 

după cum era şi firesc, liceul nostru. Derularea acestui proiect se încadrează în gama 

activităţilor internaţionale ale şcolii. Ideea proiectul s-a născut din necesitatea de a 

răspunde la întrebarea Who are WE? (Cine suntem NOI?) şi a încercăriide clarificare 

a termenului de cetăţenie europeană. Este deci un proiect  centrat pe cetăţenie 

europeană prin studiul comparativ al diversităţii culturale  europene. Proiectul s-a 

adresat elevilor de liceu, dar prin produsele realizate şi elevilor de gimnaziu şi tuturor 

celor interesaţi de aspectele europene tratate de proiect. Sunt extrem de fericit că am 

avut ocazia să lucrăm împreună în cadrul acestui proiect educaţional european cu 

parteneri minunaţi. Sper că munca comună la acest proiect ne-a făcut să fim oameni 

mai buni, cu mai multă încredere în noi înşine şi în vitorul Uniunii Europene”. 

Referitor la beneficiile unui proiect european, este important să se aibă în 

vedere valoarea adaugată adusă instituţiei de învăţământ, în sens de profil. Implicarea 

activă a elevilor în toate etapele proiectului creează entuziasm, care se poate răspândi 

în familiile lor şi în comunitatea locală. Un interes mare faţă de proiect poate face o 

publicitate foarte bună instituţiei, care la rândul său o va ajuta să contacteze alţi 

finanţatori şi va contribui la diseminarea proiectului şi la implicarea mai multor 

persoane în afacerile instituţiei. 


