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 Proiectul Erasmus+ LET’S EMBRACE EVERYBODY! își propune să abordeze o 

tematică generoasă care include: egalitatea de șanse, reflectarea asupra inegalității în domenii 

precum educația, învățarea limbilor străine și competența digitală; sensibilizarea tinerilor, a 

cadrelor didactice, a autorităților locale față de aceste realități prin evidențierea diferențelor 

acute de oportunități; solicitarea acelorași drepturi meritate pentru toți oameni; necesitatea ca 

Europa să fie un tărâm al egalității, un spațiu fără discriminare, segregare, rasism, hărțuire, 

violență, forme de dezinformare online, etc. Acest proiect dorește să ofere soluții practice la 

aceste probleme pentru o Uniune mai bună, cu cetățeni fericiți și egali, care dețin competențe 

atât în utilizarea a cel puțin două limbi străine, cât și în domeniul digital.  

 

 În cadrul primei mobilități, găzduită de ȘCOALA 149  IVAN HADJIISK СРЕДНО 

УЧИЛИЩЕ „ИВАН ХАДЖИЙСКИ” din Sofia, partenerii – elevi și cadre didactice din 

Turcia, Italia, România, Norvegia Portugalia și Bulgaria – au desfășurat activități-manifest 

“Say NO to…. (”Spune NU la ... ”), dezbătând aspecte precum discriminarea, segregarea, 

rasismul, hărțuirea, violența, diferențele de gen, știrile false și alte forme de dezinformare 

online. Evenimentele tematice realizate au avut ca  scop creșterea gradului de conștientizare a 

acestor chestiuni precum și sugestii de rezolvarea a acestor probleme. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 Delegația Liceului Teoretic „Aurel Lazăr” a fost alcătuită din elevele: Riana BUDĂU, 

Carla SOTOC, Alessandra MERCE însoțite de profesorii Viorel MUSCAȘ și Cristina 

BRĂDĂU.  

 

 Atelierele de lucru, grupurile de dazbateri, discuțiile pe baza prezentărilor au 

constituit oportunutăți perfecte pentru ca elevii și cadrele didactice să realizez un fructuos 

schimb de idei care le-au îmbogăţit experienţa de viață. Toate activitățile realizate au 

contribuit la atingerea obiectivelor acestei etape din proiect.  

 Participanții la mobilitatea au avut posibilitatea de a-și ameliora abilitățile de 

utilizarea a limbii engleze prin participarea la dialoguri tematice formale și informale. 

 

 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   Coordonator de proiect,  

                                                                                                    prof. dr. Carmen Chira 


