
 

 

Liceul nostru participă activ la programe globale și îi pune pe elevi în legătură cu 

colegi din întreaga lume. În timp ce internetul este utilizat pe scară largă pentru comunicare și 

schimb de idei, avem, de asemenea, programe europene de schimb de elevi (Erasmus+), în 

cadrul cărora elevii vizitează școala parteneră și stau la familii gazdă. Astfel de vizite le 

permit elevilor să experimenteze noi culturi și să învețe la prima mână despre lume.  

 

Schimbul de metodologii de predare-învățare este o modalitate importantă de a 

rămâne în contact cu noile evoluții și de a lucra în mod constant pentru ca programa școlară 

să reflecte schimbările care au loc în domeniul educației la nivel mondial. Printre țările cu 

care lucrăm în prezent se numără: Norvegia, Spania, Bulgaria, Italia, Turcia, Belgia, 

Portugalia și Germania. Proiectele internaționale sunt planificate în special pentru elevii de 

liceu. Skyping-ul și blogging-ul le permit elevilor să intre în săli de clasă din întreaga lume, 

să viziteze școli, orașe și țări din care provin partenerii. Acest lucru creează un mediu vibrant 

în care elevii pot învață de la colegii lor din întreaga lume! 

 

 

Din acest an școlar, Liceul Teoretic “Aurel Lazăr” face parte din marea familie a școlilor 

Global School Alliance.  

 

 

 

 

 

 



GSA reunește instituții de învătământ din întreaga lume. Pedagogi pasionați din școli 

lucrează pentru atingerea scopului comun de a oferi elevilor o învățare globală.  

Prin combinarea colaborării online și a experiențelor imersive, membrii GSA pot dezvolta 

parteneriate internaționale care să aducă un beneficiu procesului instructiv-educativ.  

Membrii GSA converg din toate colțurile lumii pentru a colabora pe platform online și pentru 

a se conecta prin schimburi de elevi și delegații. 

 

• GSA a fost lansată în aprilie 2020.  

• GSA oferă resurse gratuite și conținuturi de învățare globală. 

• Platforma online și instrumentele de e-learning sunt deschise pentru toți membrii. 

• Experiențele imersive se referă la faptul că membrii GSA au acces la finanțare pentru 

a începe să participe la experiențe uimitoare cu alți membri GSA, cum ar fi schimburi 

de elevi, conferințe educaționale, schimburi de delegații și evenimente educaționale. 

 

 

BENEFICII 

• Relaționare online cu alți membri GSA; 

• Derulare de “Proiecte comune globale” online cu alte școli; 

• Accesare a platformei online “Learning Unleashed” pentru comunicare și colaborare 

cu școlile din Alianță; 

• Cursuri și resurse gratuite de e-learning pentru elevi; 

• Buletin informativ săptămânal cu resurse și conținut gratuit; 

• Conferințe educaționale virtuale GSA; 

• Călătorii prin lume pentru dezvoltarea cunoștințelor în domeniul educației. 

 

 

                                         

 

                                      prof. dr. Carmen CHIRA – responsabil cu activitatea internațională 

 

 

 

 


