
MOBILITATE 

OOSTENDE – BELGIA  

martie 2022  

 

A treia activitate de învățare/predare/formare din cadrul proiectului 

Erasmus + (nr. ref. 2019-1-ES01-KA229-064648_4) a fost găzduită 

de GO! Atheneum Centrum din Oostende (Belgia) în perioada 

14-18 martie 2022.  

Oostende este situat în provincia Flandra de Vest și este cel mai 

mare oraș belgian de pe coasta Mării Nordului. Orașul este 

cunoscut pentru esplanada de pe malul mării și plajele cu nisip fin. 

 

 Proiectul are ca obiective: cunoașterea în profunzime a diversității pentru a diminua 

fenomenul de discriminare, precum și respectarea tuturor tipurilor de pluralitate; 

îmbunătățirea capacității cadrelor didactice de a propune activități educaționale care pot 

implica și integra în activități școlare și extrașcolare elevii din contextele sociale 

defavorizate; reflectarea asupra semnificației cetățeniei europene și a respectării drepturilor 

cetățenilor Uniunii; accesul elevilor și profesorilor la un real schimb de practici și experiențe. 

 

 Liceul Teoretic „Aurel Lazăr” a fost reprezentat de elevii: Teodor PANTEA, Alina 

COPIL, Sofia MOISIN, Larisa MOTOCA, Diana COSTANIUC, Mara MARCHIȘ – 

BALOGH  însoțiți de profesorii Rodica Angela JUNCU și Carmen CHIRA.  

 Elevii din cele 4 școli partenere (Spania, Belgia, Germania și România) au dezbătut 

teme de actualitate pentru tematica proiectului, utilizând ca limbă de comunicare limba 

engleză. Participarea la evenimentul transnațional a fost pregătită cu rigurozitate, elevii 

lăzăriști contribuind în mod activ la implementarea activităților înscrise în programul 

săptămânii. 

 În cadrul atelierelor de lucru grupurile de elevi și cadrele didactice au schimbat 

informații și impresii care le-au îmbogăţit experienţa de viață, activitățile realizate 

contribuind la atingerea obiectivelor proiectului. Elevii și însoțitorii lor au avut oportunitatea 

de a-și ameliora abilitățile de utilizarea a limbii engleze prin participarea la dialoguri tematice 

și conversații informale. 
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 Vizitarea sălii plenare denumită hemiciclul Parlamentului European a reprezentat o 

ocazie unică de a pătrunde în atmosfera captivantă a celui mai mare parlament transnațional 

din lume și de a cunoaște competenţele și rolul acestuia. 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

               Întâlnire cu președinta Parlamentului European 

                               dna Roberta Metsola 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          Coordonator de proiect, 

                                                                                                      prof. dr. Carmen Chira 


