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 Cele două şcoli partenere, din România şi Italia, au conlucrat la acest 

proiect care a avut ca scop îmbunătăţirea abilităţii elevilor în a utiliza limba 

engleză într-un mediu exterior şcolii şi promovarea celor două oraşe, Oradea şi 

Ostuni, precum şi a destinaţiilor turistice din judeţul Bihor şi regiunea Puglia.

 Echipele de elevi au lucrat împreună la colectarea, selectarea, prelucrarea 

şi confruntarea informaţiilor referitoare la cele două zone turistice, ca în cele din 

urmă să realizeze un set de materiale, pe suport de hârtie şi multimedia, care să 

incite un turist străin să viziteze siturile de interes din fiecare regiune. Produsele 

finale – broşuri şi CD-uri, precum şi pagina de Internet au fost proiectate pentru a 

avea dimensiune europeană şi au fost realizate în limba engleză. CD-urile şi pagina 

de Internet cuprind un dicţionar tematic trilingv (termeni turistici), un mini-



dicţionar de buzunar – Italiana şi Româna uzuală, prezentări Power Point ale 

destinaţiilor turistice. 

 Limba engleză a fost utilizată în toate activităţile de proiect locale, în 

cadrul întâlnirilor formare şi informale transnaţionale. Abilitatea de a vorbi în 

limba engleză s-a situat în centrul atenţiei proiectului, comunicarea de-a lungul 

perioadelor în care elevii români şi italieni au lucrat împreună realizându-se în 

această limbă. Aspectul scris al limbii engleze nu a fost nici el neglijat întrucât 

notiţele şi plasarea materialelor pe suport de hârtie şi CD-uri a necesitat forma 

scrisă a limbii engleze. Produsele finale (broşuri şi CD-uri) au fost introduse pe 

piaţă, fiind oferite agenţilor turistici, birourilor de informaţie turistică şi agenţiilor 

de voiaj extern pentru a promova zonele de interes studiate. Proiectul şi 

rezultatele sale au fost afişate pe pagina de Internet a proiectului – 

http://www.activateeurope.lx.ro. 

 Pentru a le facilita şederea în ţara parteneră, elevii români au frecventat un 

curs de limba italiană, iar elevilor italieni li s-a predat limba română înainte de 

realizarea schimburilor. Faptul că au fost găzduiţi în familii le-a oferit elevilor 

ocazia de a utiliza limba maternă a gazdelor în mediu autentic de familie, astfel 

încât procesul de activare a vocabularului pasiv a fost  rapid şi eficient, iar 

structurile gramaticale s-au fixat mai uşor. 

 Cele două perioade în care echipele de elevi au lucrat împreună sub 

îndrumarea atentă a profesorilor însoţitori au constituit ocazii unice pentru a 

dobândi experienţe de viaţă nemijlocite în ţara parteneră şi de a intra în contact 

cu aspecte culturale inedite şi a trăi diversitatea lingvistică şi culturală în deplina 

sa complexitate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Produsele finale sunt aşadar rezultatul muncii elevilor din cele două echipe 

de proiect, elevi care studiază în instituţii de învăţământ din sisteme educaţionale 

diferite şi care provin din diverse medii culturale şi sociale, dar care pe parcursul 

proiectului – atât prin întâlnirile virtuale cât şi prin cele directe - au dobândit 

numeroase cunoştinţe şi abilităţi absolut necesare în Europa Unită.  

Liceul Teoretic “Aurel Lazăr“  este deschis către lume şi către noutăţile din 

regiune şi încearcă să-i conştientizeze pe elevi de dimensiunea europeană a 

realităţii în care trăiesc şi să-i pregătească pentru a deveni cetăţeni ce îşi 

desfăşoară activitatea într-un mediu multilingv şi multicultural. În ultimii ani mulţi 

dintre absolvenţii şcolii au ales să frecventeze cursurile Facultăţii de Turism, unde 

cunoaşterea a cel puţin două limbi străine este absolut necesară. Datorită acestui 

fapt, elevii liceului trebuie să deţină solide cunoştinţe de limbi străine şi să 

comunice fără teamă. Aşadar implicarea activă în acest proiect, munca depusă în 

realizarea produselor finale i-a ajutat în dezvoltarea capacităţii de utilizare a 

limbii engleze (aspect oral şi scris) şi în achiziţionarea rudimentelor de limbă 

italiană, în îmbogăţirea cunoştinţelor din domeniul turismului, precum şi în 

dobândirea unor abilităţi necesare în vederea realizării unor materiale digitale.  

Prin simplitatea lor, produsele finale pot fi utilizate şi în activităţile 

realizate cu copii şi tineri cu CES.     

Activitatea depusă în vederea realizării produselor a reprezentat cadrul 

optim în care tinerii europeni, alături de cadrele didactice care i-au îndrumat, au 

avut posibilitatea de a comunica cu succes în limba maternă (română şi italiană) şi 

respectiv limba engleză, să îşi dezvolte sau să îşi perfecţioneze capacitatea de a 

utiliza competenţele digitale, să înveţe din tot ceea ce le oferă materialele 

documentare şi activităţile din teren, să fie bune gazde şi buni oaspeţi, să aibă 

capacitatea de a face faţă tuturor situaţiilor datorită unor abilităţi manageriale 

dobândite pe parcursul proiectului sau dezvoltate pe perioada derulării lui. Toţi 

participanţii la proiect au dat dovadă de spirit de iniţiativă fiind foarte dornici să 

contribuie la succesul activităţilor şi la realizarea unor produse finale de foarte 

bună calitate.  Apartenenţa echipelor de proiect la două culturi diferite a condus 

la conştientizarea acestei realităţi şi totodată la realizarea unei comparaţii 

pozitive a mentalităţii şi a stilului de viaţă din cele două ţări partenere. 



Menţionăm ca în echipa de proiect europeană, cea care a realizat produsele 

finale, s-a promovat egalitatea de şanse şi de gen prin participarea elevilor – băieţi 

şi fete - proveniţi din diferite medii sociale, cu convingeri religioase diferite 

(ortodocşi, catolici, musulmani, protestanţi).  

Materialele realizate prin acest proiect pot fi cu uşurinţă integrate în 

curriculum la disciplinele: limba engleză, geografie, informatică, dar utilizarea lor 

este  binevenită în cadrul opţionalului de limbă italiană, a celui de limba engleză 

prin turism şi a celui de turism şi geografie.  

Produsele finale se găsesc la biblioteca şcolii, pe pagina de internet a 

liceului, pe site-ul web al proiectului, pe pagina de diseminare a Agenţiei 

Naţionale şi la agenţiile de turism. 

Datorită formatului pe care îl au (broşuri şi CD-uri), a mărimii potrivite, a 

coloraturii vii şi a imaginilor inedite produsele sunt atractive şi foarte uşor de 

utilizat. 

Interesul pentru situri aflate în afara circuitelor turistice, pentru limbile 

străine utilizate în  materiale (engleză, română şi italiană), şi nu în ultimul rând 

formatul plăcut facilitează utilizarea produselor şi în afara instituţiei. Ele au fost 

deja folosite în cadrul cursurilor de management educaţional şi de management de 

proiecte din cadrul Universităţii din Oradea. Pot fi de asemenea utilizate de 

instituţii de educaţie a adulţilor care prestează cursuri de limbi străine.  

Produsele finale pot contribui la progresul şcolar şi profesional al tinerilor, 

fapt pentru care au fost propuse spre realizare. Pagina web poate fi accesată cu 

uşurinţă, broşurile şi CD-urile pot fi consultate la biblioteca şcolii şi la catedrele de 

limbi străine, geografie şi informatică, iar conţinutul intelectual poate constitui 

bază solidă pentru programe de opţional (limba italiană, engleză, geografie şi 

turism ). 

Datorită conţinutului lingvistic utilitatea materialelor depăşeşte sfera şcolii, 

nu doar elevii şi profesorii, dar şi părinţii elevilor consideră că ele reprezintă un kit 

esenţial pentru călătorie, un material indispensabil pentru orice turist care doreşte 

să comunice pe parcursul voiajului desfăşurat într-o ţară străină.  

Întreaga activitate de proiect, aşadar şi pregătirea produsului final a vizat 

competenţele de bază pe care un elev de liceu trebuie să le dobândească.  



Pe parcursul derulării proiectului elevii au achiziţionat şi dezvoltat 

competenţe pe care apoi le-au utilizat în cadrul orelor de: limba română 

(descrierea unei locaţii pentru a crea impact maxim, precum şi ilustrarea ei cu 

imagini potrivite), limba engleză (uşurinţa de a comunica, de a redacta, de a 

utiliza termeni potriviţi scopului discursului), geografie şi istorie (experienţa 

nemijlocită a activităţii pe teren şi descrierea ei utilizând termenii potriviţi), 

informatică (prezentarea materialului sub formă digitală, realizarea unei pagini 

web).  

Având în vedere că în centrul proiectului s-au situat elevii, sarcinile de lucru 

au fost distribuite în funcţie de interesele lor, iar forma finală a produselor 

oglindeşte în exclusivitate talentele şi simţul estetic al protagoniştilor. 

Pentru a simţi că proiectul le aparţine, pe coperta broşurilor apar numele 

tuturor celor care au contribuit sub o formă sau alta la realizarea lor. Alături de 

elevi, apar şi numele cadrelor didactice care au îndrumat activităţile din proiect.  

Calitatea superioară a produselor finale, precum şi seriozitatea cu care 

echipele s-au implicat în derularea acestui proiect, constituie o bază solidă pentru 

viitoare colaborări ale şcolii cu instituţii de învăţământ din Europa, pe alte teme şi 

în cadrul altor proiecte.   

 


