PROIECT ERASMUS+
”YOUNG ENTREPRENEURS – THE FUTURE OF EUROPE”
Primul schimb de elevi a avut loc la Oradea în perioada 14-20 octombrie 2018.

Patru licee europene – ProCivitas Privata Gymnasium AB, Malmö (Suedia), IES Vale
de Los Nueve, Telde (Spania), ITIS “S. Cannizzaro” Catania (Italia) și Liceul Teoretic „Aurel
Lazăr” Oradea (România) – sunt partenere în proiectul Erasmus+ finanțat de Comisia
Europeană prin ANPCDEFP.
Echipa de proiect are următoarea componență: prof. Gheorghe Tirla – directorul
liceului, prof. dr. Carmen Chira – coordonatorul proiectului, prof. Rodica Juncu, prof. Flavia
Oprean, prof. Emilia Negru, prof. Floare Gavra, prof. Olga Trif, prof. Vasile Juncu, secretar
Gianina Uivaroșan – fiecare cu aribuții bine stabilite în vederea implementării proiectului.
Mulţumită acestui proiect, elevii vor învăţa să identifice nevoile pieţei şi să
dobândească competenţe antreprenoriale pentru a crea locuri de muncă, cum ar fi
managementul de proiect, bugetare, promoții, marketing, sponsorizare şi modul de a face ecommerce. Elevii își vor îmbunătăţi abilitățile de utilizare a limbii engleze, aptitudini în
domeniul TIC şi vor dezvolta competenţe de secol XXI – gândire critică, rezolvare de
probleme, practici de cercetare, creativitate, imaginație, inovare, expresie personală,
planificare, auto-disciplina, munca în echipă şi de conducere.
Agenda a fost foarte generoasă oferind elevilor o varietate de activități inedite.
Programul săptămânii a demarat cu activități de cunoaștere, socilalizare și energizare a
echipei internaționale, urmată de prezentarea câtorva brand-uri renumite din fiecare țară
parteneră și de amenajarea unui bufet internațional.
Prelegerile și atelierele de lucru concentrate pe tema antreprenoriatului au fost
susținute de profesioniști în domeniu: Ciprian Roșu (antreprenor – Business Point Club),
Sebastian Dobai și Alina Popa (compania de IT „Qubiz”), asist. univ. dr. Teodora Tarcza
(Universitatea Oradea). Aceste demersuri au fost urmate de o vizită de studiu. Pentru a
verifica gradul de asimilare a cunoștințelor, elevii organizați în grupe internaționale au
conceput și prezentat firme de exercițiu.
Nu au fost neglijate nici aspectele culturale. Grupul de elevi (20 stăini și 21 lăzăriști)
și profesori s-a deplasat la Cetatea Oradiei unde au vizitat Muzeul Cetăţii şi al oraşului
Oradea – locul în care şi-au dat întâlnire trecutul cu prezentul. Oaspeții au participat la o
demonstrație de țesut și împletit din lână în cadrul căreia au realizat și ei brățări din fire

colorate împletite pe degete. O plimbare culturală i-a familiarizat pe parteneri cu stilul
arhitectural „Art Nouveau” și cu cel al diferitelor lăcașuri de cult din Oradea.
La finalul activităților elevii din țările partenere au realizat prezentări sub genericul
”Remember Oradea” surprinzând prin cuvânt și imagine aspecte memorabile ale săptămânii
de mobilitate.
“Erasmus+ este mai mult decît o experienţă școlară. Este o posibilitate de a privi
lumea cu alţi ochi, de a simţi şi de a descoperi noi şi noi emoţii. Singurul regret pe care
elevii l-au exprimat la terminarea perioadei de schimb de elevi a fost că s-a terminat .....prea
repede. A fost o experienţă pe care este mare păcat să o rateze un elev de liceu atunci când i
se oferă oportunitatea de a lua parte la ea. Elevii liceului nostru au cunoscut oameni frumoşi
și buni, au devenit mai independenți şi responsabili şi au rămas cu nişte amintiri şi prietenii
pe care nu le vor uita. Această experiență a contribuit la ameliorarea abilității de utilizare a
limbii engleze, la dezvoltarea încrederii în sine și a autocunoașterii. Lăzăriștii au perceput
această perioadă drept cea mai plăcută experiență a parcursului lor școlar de până acum.”
– coordonator de proiect prof. dr. Carmen CHIRA

