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ORADEA - Elevii din clasele a X-a şi a XI-a de la Liceul „Aurel Lazăr” vor pleca în Italia. Tot mai frecvent 

şcolile orădene se implică în proiecte ce vizează schimbul de experienţă între tineri din ţara noastră şi tineri 

din alte state europene. La fel a făcut şi Liceul Teoretic „Aurel Lazăr” din Oradea. O delegaţie de la acest 

liceu, din care au făcut parte directorul liceului, Ioan Micu, şi coordonatorul proiectului, profesoara Carmen 

Chira, a participat, săptămâna trecută, la o vizită de lucru în localitatea Ostuni din Italia.  
  

  

Scopul vizitei a fost stabilirea obiectivelor care vor fi realizate pe parcursul derulării 

proiectului şcolar Comenius Activate Europe. „În cadrul acestei vizite am stabilit calendarul 

acţiunilor proiectului Activate Europe, un proiect bilateral al cărui obiectiv este realizarea de 

schimburi de experienţă în care vor fi antrenaţi elevii de liceu”, ne-a declarat Ioan Micu, 

directorul liceului. Delegaţia orădeană s-a întâlnit cu membrii din cadrul proiectului de la şcoala 

parteneră din Italia: Instituto Tecnico Commerciale Statale Turistico e per Geometri „Jean 

Monnet”, Ostuni. Printre obiectivele ce vor fi realizate pe parcursul derulării proiectului şcolar se 

numără: cunoaşterea sistemelor educaţionale din ţările participante, comunicarea dintre elevi şi 

cadrele didactice, descoperirea istoriei, culturii, tradiţiilor, obiceiurilor, gastronomiei, artei ţărilor 

partenere.  

Vizite  

Proiectul se va desfăşura pe o perioadă de doi ani. În prima fază, zece elevi de la Liceul „Aurel 

Lazăr”, atent selectaţi, însoţiţi de câteva cadre didactice, vor pleca timp de două săptămâni în 

Italia. Orădenii vor avea parte de un program foarte încărcat şi atractiv, bine pus la punct de 

elevii şi profesorii celor două şcoli. În cadrul acestei vizite, lăzăriştii şi italienii vor descoperi 

împreună obiceiuri şi tradiţii, gastronomie, artă, muzică etc. din cele două ţări. În anul care 

urmează, un grup de profesori şi elevi din Italia vor veni la Oradea pentru a-i vizita pe lăzărişti, 

care le pregătesc invitaţilor străini materiale legate de cultura ţării noastre şi de sistemul nostru 

de învăţământ, dar şi călătorii-surpriză, cu scopul de a-i determina să viziteze numeroase 

obiective turistice, pentru a cunoaşte cât mai bine România.  
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