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De-a lungul ultimilor 12 ani (2000-2012) Liceul Teoretic “Aurel Lazăr” a desfăşurat o 

bogată activitate de cooperare internaţională prin câştigarea a 4 proiecte educaţionale europene 

de tip Comenius, finanţate de către Comisia Europeană prin Agenţia Naţională Lefelong 

Learning Programme (fosta Socrates): Vicino. Colega de carteira in Europe, Who are WE? 

You and I = We are building Europe together, Activate Europe, European Roots and 

Dreams şi prin participarea cadrelor didactice la vizite pregătitoare, seminarii de contact, cursuri 

de perfecţionare şi alte evenimente educaţionale organizate de diferite instituţii de învăţământ 

europene.  

Drept recunoaştere a contribuţiei pe care participarea la aceste proiecte a avut-o pentru 

dezvoltarea dimensiunii europene în educaţie, liceului i s-a atribuit în anul 2009 titlul de Şcoală 

europeană.  

Proiectul educativ Itinerar cultural european sau VIVA Europa! dedicat zilei de 9 Mai 

– Ziua Europei a fost coordonat de prof. dr. Carmen CHIRA și a avut ca scop:  

 informarea elevilor de gimnaziu cu privire la ce înseamnă un proiect educaţional 

european Comenius, cum a reuşit şcoala să fie implicată în aceste proiecte, care 

sunt obiectivele urmărite precum şi rolul lor în dezvoltarea instituţiei şi, nu în 

ultimul rând, efectele participării elevilor în activităţile de proiect;  

 parcurgerea, prin prezentarea unui album de imagini (în Power Point), a unui 

itinerar cultural prin ţările partenere în aceste proiecte: Italia, Spania, Portugalia, 

Grecia, Turcia, Letonia, Bulgaria, Ungaria. 

Elevii au urmărit cu mult interes imaginile care au prezentat momente cheie din 

derularea proiectelor. Prezentarea fotografiilor realizate de participanţi în cadrul vizitele 

culturale în localităţile care au găzduit întâlnirile de proiect i-au adus pe elevi mai aproape de 

culturile ţărilor, de stilul de viaţă,  tradiţiile şi obiceiurile locuitorilor, de punctele de interes 

cultural. La sfârţitul activităţii mulţi dintre elevii participanţi şi-au exprimat admiraţia faţă de 

cele văzute şi şi-au exprimat dorinţa de a participa la activităţile europene pe care le va desfăşura 

şcoala în viitor.  

Aşadar, VIVA EUROPA!                      
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