
COMPETIŢIA NAȚIONALĂ “ŞCOALĂ EUROPEANĂ” 

2015 

LICEUL TEORETIC AUREL LAZĂR 

ONORAT PENTRU A TREIA OARĂ  

CU CERTIFICATUL “ŞCOALĂ EUROPEANĂ” 

 

 

Titlul este o confirmare a dimensiunii europene a educaţiei realizate de Liceul Teoretic 

“Aurel Lazăr” din Oradea – o şcoală de referinţă pentru învăţământul bihorean – 

 

Ministerul Educaţiei și Cercetării Ştiinţifice, prin Direcţia Generală Educaţie şi 

Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii, a continuat şi în anul şcolar 2014-2015 competiţia pentru 

obținerea certificatului „Şcoală Europeană”. Festivitatea de decernare a premiilor s-a 

desfăşurat marţi, 16 iunie, la sala Spiru Haret din Palatul Parlamentului, fiind prezente 

oficialităţi din Guvern şi Parlament.  

La ediţia din acest an a concursului naţional „Şcoală Europeană” – cea de-a XII-a –   

s-au înscris 115 unităţi de învăţământ preuniversitar din România dintre care doar 60 de școli 

au obţinut titlul de Şcoală Europeană. Fiecare şcoală câştigătoare a primit certificatul 

„Şcoală Europeană – 2015” şi un premiu în valoare de 5.000 lei, care va fi utilizat exclusiv 

pentru dotări.  

 

“Şcoală Europeană 2015” – a treia nominalizare consecutivă 

 

Domnul director al liceului, prof. dr. Ioan-Vasile MICU, prof. dr. Carmen CHIRA – 

responsabil cu activitatea de cooperare europeană şi Georgiana Raluca Tănase – elevă în 

clasa a XI-a, au fost invitaţi la Palatul Parlamentului pentru a prelua certificatul „Şcoală 

Europeană – 2015”.  

Printre atuurile lăzăriste care au concurat la obţinerea certificatului de Şcoală 

Europeană pentru a treia oară consecutiv se înscriu numeroasele mobilităţi internaţionale 

realizate de elevii şi profesorii liceului ca parte integrantă a proiectelor educaţionale europene 

cu finanţare din partea Comisiei Europene şi alte acţiuni cu caracter internaţional, şcoala fiind 

deschizătoare de drumuri în domeniul realizării de proiecte internaţionale, deoarece derulează 



parteneriate educaţionale şi desfăşoară activităţi internaţionale încă din anul 1991, 

confirmând în acest mod spiritul acestei instituţii de învăţământ: vocaţia de a ţine pasul cu 

vremea.  

Liceul Teoretic ,,Aurel Lazăr” şi-a câştigat distincţia prin faptul că a reuşit să 

introducă dimensiunea europeană în toate activităţile întreprinse raportându-se în permanenţă 

la practicile Uniunii Europene. Flexibilă, dinamică şi modernă, şcoala a încurajat 

creativitatea, coerenţa, integrarea şi deschiderea spre lume, a optat pentru inovaţie şi 

competitivitate, iar competenţa, performanţa şi profesionalismul sunt reperele esenţiale care 

au contribuit, de-a lungul celor 25 de ani de existenţă, la o imagine de ansamblu asupra 

realizărilor şi potenţialului liceului nostru, care, prin întregul profil educaţional, oferă garanţia 

reuşitei. 

 

Acest titlu ne onorează şi ne obligă să ne menţinem la standarde europene prin 

perfecţionare abilităţilor de cooperare europeană, prin valorizarea competenţelor 

formate, prin inovare didactică. Această distincţie reprezintă un nou succes în 

palmaresul liceului nostru, un motiv de mândrie pentru elevi, profesori şi părinţi. 

 


