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Ca o adevărată Şcoală Europeană, elevii şi profesorii Liceului Teoretic ,,Aurel Lazăr”
au organizat şi în acest an activităţi care să marcheze Ziua de 9 Mai – Ziua Europei. Proiectul
liceenilor s-a desfăşurat sub genericul Europa – viitorul nostru şi a avut un profil bilingv,
activitățile prezentate fiind realizate în limbile engleză şi franceză.
La eveniment au participat elevii claselor a IX-a A, C, D, a X-a B şi a XII-a D, E
alături de cadrele didactice: prof. Nicoleta Blaj, prof. dr. Elvira Groza, prof. Vasile Juncu,
Floare Gavra, Loredana Vereş.
Momentul aniversar a început cu Imnul Europei, după care, coordonatorul activităţii,
prof. dr. Carmen Chira a dat cuvântul domnului director prof. dr. Ioan-Vasile Micu care, în
alocuţiunea sa – susţinută în limba franceză – a subliniat însemnătatea zile de 9 Mai.
Întrucât în acest an, în data de 9 mai, instituţiile europene cu sediul la Bruxelles îşi vor
deschide porţile pentru toţi cetăţenii, doamna prof. de limba franceză, Floare Gavra, a
prezentat instituţiile europene şi rolul jucat de fiecare pe scena Uniunii.
Următorul segment al proiectului a fost cel dedicat activităţii de cooperare europeană
pe care şcoala a desfăşurat-o pe parcursul a 15 ani. Prezentarea susţinută de prof. dr. Carmen
Chira în limba engleză a fost urmată de un mozaic european francofon în cadrul căruia elevii,
coordonaţi de doamna prof. Loredana Vereş, au surprins aspecte inedite şi au ilustrat
simboluri ale culturii şi civilizaţiei ţărilor cu care liceul a derulat acţiuni de colaborare: Italia,
Spania, Portugalia, Grecia, Turcia, Letonia, Bulgaria, Ungaria, etc.
Sărbătorirea Zilei Europei a fost marcată şi în plan artistic: elevele Flavia Alice Sferle
şi Adina Dudaş din clasa a XII-a E (ambele câştigătoare ale concursului naţional Festivalul
cântecului francofon în România „Chants sons sur scene”) au interpretat cântece în limba
franceză.

La finalul activităţii elevii şi cadrele didactice participante au putut admira obiectele-souvenir
provenite din ţările cu care liceul a avut colaborări, precum şi produsele finale ale proiectelor
educaţionale europene – exponate care se găsesc în mod permanent în sala Cartea de Aur din
incinta liceului. Expoziţia a fost amenajată de către: prof. Emilia Negru, prof. Vasile Juncu şi
prof. Viorel Muscaş.

Doamna director adj. prof. Rodica Angela Juncu a adus cuvinte de apreciere la adresa
actvităţii şi a felicitat elevii pentru modul deosebit în care au utilizat limba franceză în
prezentarea materialelor.

VIVA EUROPA – VIITORUL NOSTRU!
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