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Echipa Liceului Teoretic „Aurel Lazăr” și-a anunțat înscrierea în competiția 

Euroscola – concurs național pentru licee – derulat de Biroul de Informare al Parlamentului 

European în România (BIPE), în parteneriat cu Ministerul Educației Naționale (MEN). 

,,Rolul patrimoniului românesc în consolidarea identității europene” este tema care va fi 

abordată de echipa formată din 24 de elevi din cadrul liceului, coordonată de prof. dr.Carmen 

Chira și prof. Floare Gavra. 

Tema acestei ediții a concursului Euroscola a fost aleasă în contextul în care anul 

2018 va fi proclamat, potrivit unui acord provizoriu al Parlamentului European și Consiliului 

Uniunii Europene, ,,Anul european al patrimoniului cultural”. Scopul acestei inițiative este 

de a aduce în centrul atenției istoria și valorile europene și de a întări sentimentul existenței 

unei identități europene. Principalele obiective ale inițiativei sunt: promovarea diversității 

culturale, a dialogului intercultural și a coeziunii sociale; sublinierea contribuției economice a 

patrimoniului în sectoarele creative și culturale, precum și la dezvoltarea locală și regională; 

reliefarea rolului patrimoniului cultural în relațiile externe ale Uniunii, inclusiv sub aspectul 

prevenirii conflictelor, al reconcilierii post-conflict și al refacerii elementelor distruse ale 

patrimoniului cultural. 

 “Patrimoniul cultural include vestigii ale trecutului care îmbracă forme și aspecte 

variate. Printre acestea se numără monumente, situri, tradiții, cunoștințe și forme de expresie 

ale creativității umane transmise de la o generație la alta, precum și colecții păstrate și 

gestionate în muzee, biblioteci și arhive. Scopul acestei inițiative este de a aduce mai 

puternic în centrul atenției istoria și valorile europene și de a întări sentimentul existenței 

unei identități europene”, se precizează în comunicatul Biroului de Informare al 

Parlamentului European în România, pe site-ul Euroscola. 

Până la 10 octombrie, echipele participante vor depune proiectele lor la BIPE 

România. În acestea trebuie să se regăsească inclusiv prezentarea în limba engleză sau 

franceză și în limba română a unui obiect de patrimoniu din localitatea sau din județul de 



reședință, cu prezentarea argumentelor care îi conferă valoarea de patrimoniu în context 

național și european și a modului în care trebuie protejat și promovat. 

Echipele câștigătoare vor participa, anul viitor, la Ziua Euroscola, un eveniment 

organizat la Strasbourg și care reunește, anual, peste 500 de elevi din Uniunea Europeană. 

Programul Euroscola a fost creat de Parlamentul European pentru a informa tinerii despre 

procesul de integrare europeană și pentru a promova participarea lor la construcția Uniunii 

Europene. Programul reunește periodic elevi de liceu din cele 27 de state membre,     

oferindu-le ocazia, pe parcursul unei zile, de a afla cum funcționează Parlamentul European, 

de a se cunoaște între ei, de a-și împărtăși viziunile și așteptările.  

 

Lansare oficială a proiectului a avut loc în data de 12 septembrie 2017 în sala de 

festivități a liceului. 

La evenimentul “ZIDIND PE TRECUT, PĂȘIM SPRE VIITOR” au fost prezenți 

100 de elevi, directorul liceului dl. prof. Gheorghe Tirla și dna director adjunct Rodica 

Turcaș, precum și 100 de elevi ai liceului.  

Pentru început, doamna prof. dr. Carmen Chira a vorbit despre implicarea liceului în 

acest proiect național în context internațional EUROSCOLA și modul de desfășurare al 

acestuia.  

În continuare, doamna prof. Floare Gavra a prezentat aspecte referitoare la Anul 

european al patrimoniului cultural – 2018.  

Eleva Andreea Todea a susținut o prezentare despre “Oradea – reper Art Nouveau pe 

harta Europei” care a fost apreciată de către auditoriu. 

Elevilor prezenți li s-a oferit un chestionar referitor la Palatul “Vulturul Negru” pentru 

a constata gradul de cunoaștere a acestui obiectiv de patrimoniu – cel ales de echipa de 

proiect spre prezentare în cadrul concursului Euroscola 2017.  

În încheierea momentului inaugural, dl. director al liceului a felicitat echipa de proiect 

pentru inițiativa de a se implica într-un asemenea proiect serios și de anvergură și și-a 

exprimat speranța în reușita lui. 

În acceași după-amiază elevii din echipa de proiect au desfășurat o activitate pe teren 

distribuind locuitorilor orașului Oradea același chestionar pentru a-și forma o imagine 

asupra modului în care aspecte esențiale privitoare la acest monument istoric Art Nouveau 

sunt cunoscute de către cetățeni. 

                      Prof. dr. Carmen CHIRA – coordonator de proiect EUROSCOLA 2017 
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