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În cadrul proiectului bilateral "Activate Europe", ce se derulează în perioada 2008 - 

2010 între Instituto Tecnico Statale Commerciale Turistico "Jean Monnet" din Ostuni, 

Italia, şi Liceul Teoretic "Aurel Lazăr" din Oradea, ieri elevii şi cadrele didactice au 

primit vizita colegilor lor italieni, care se va prelungi pe parcursul a câtorva zile.  

  

"Active Europe" este un proiect Comenius de tip bilateral, în care sunt angrenate două 

unităţi de învăţământ, respectiv Instituto Tecnico Statale Commerciale Turistico "Jean 

Monnet" din Ostuni - Italia şi Liceul Teoretic "Aurel Lazăr", având ca scop pomovarea 

culturii şi a limbilor celor două popoare. "Este un proiect care se axează în principal pe 

dezvoltarea abilităţilor de utilizare a limbii engleze, iar activităţile de pe parcursul 

întreagii perioade de derulare a parteneriatului se for desfăşura în această limbă", a 

precizat prof. dr. Carmen Chira, coordonatoarea proiectului în cadrul L.T. "Aurel Lazăr". 

Vizita efectuată zilele acestea de cadrele didactice şi elevii italieni vine după ce anul 

trecut un grup de elevi şi profesori lăzărişti a participat în luna mai la o vizită de lucru în 

oraşul Ostuni, din Italia. Cu acest prilej, orădenii au vizitat principalele obiective turistice 

şi de interes local din regiunea Puglia. "Rezultatul final al proiectului îl constituie 

realizarea unor CD-uri şi broşuri cu regiunile în care sunt situate cele două şcoli şi care 

vor fi ulterior promovate de elevii implicaţi în proiect. Anul trecut am fost noi în Italia, 

iar acum se derulează cea de-a doua etapă a proiectului, când noi suntem gazdele, iar 

oaspeţii noştri vor realiza materiale cu obiectivele turistice vizitate pe care le vor 

promova în regiunea lor", a completat Carmen Chira. Pe parcursul şederii lor la Oradea 



oaspeţii italieni vor participa la orele de curs ale colegilor lor români, pentru a vedea cum 

se desfăşoară procesul instructiv-educativ în ţara noastră, după care vor avea întâlniri de 

socializare cu elevii şcolii, vor vizita principalele obiective turistice din Oradea şi judeţ, 

vor lua parte la diferite activităţi cultural-artistice. Elevii italieni sunt însoţiţi pe perioada 

şederii lor în România de profesorii Antonia Cirasimo şi Domenico Greco, iar la 

festivitatea de primire a oaspeţilor au fost prezente cadrele didactice, în frunte cu 

directorul Liceului, prof. Ioan Micu, directorul adjunct Rodica Sabău, inspectorul şcolar 

general adjunct Ilie Crăciun ş.a. 

 


