#ERASMUSDAYS 2022

Pentru a marca Zilele Erasmus (13-15 octombrie) Liceul Teoretic “Aurel Lazăr” a
organizat activități care i-au adus pe elevi mai aproape de universul programului Erasmus+ al
Uniunii Europene pentru educație, formare, tineret și sport.
Sesiunile de informare și diseminare “EU & UE” i-au vizat
în mod deosebit pe elevii claselor a IX-a. Ei au beneficiat de o
incursiune în lumea proiectelor europene, care le-a dezvăluit bogata
galerie de activități internaționale implementate de școală. În sala
“Cartea de aur” elevii au vizualizat produsele finale realizate prin
proiecteeuropene, au răsfoit albumele întocmite de elevii beneficiari
de mobilități transnaționale, au descoperit colecția de amintiri europene ale școlii – toate păstrate
cu grijă în spații special amanajate. Vizita în sala “Erasmus” a reprezentat un moment
inspirațional întrucât tinerii și-au exprimat dorința de a face parte din echipe Erasmus pentru a
avea prilejul să lucreze în acest spațiu privilegiat în care prind viață inițiativele în domeniul
internaționalizării. Poveștile de succes i-au însoțit pe elevi în plimbarea de-a lungul holului
“Europa” – un culoar expozițional cu panouri ilustrative ale proiectelor europene finalizate.
Un al eveniment înscris în agenda #ErasmusDays 2022 a fost
reprezentat de reuniunea de lansare a unui nou proiect. Liceul
continuă seria proiectelor Erasmus+ câştigate, de această dată în
cadrul apelului de Proiecte de Acreditare – domemiul Educaţie
şcolară. În urma depunerii şi evaluării candidaturii, școala a primit
Acreditare Erasmus în domeniul educaţiei şcolare pe o perioadă de 5 ani (2022-2027).
Acreditarea a fost conferită de Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul
Educației și Formării Profesionale, iar finanțarea a fost primită din partea Comisiei Europene. La
eveniment au luat parte cadre didactice și elevi din Consiliul elevilor.

„Ne bucurăm să ne aflăm printre cei selectați, iar acordarea acestei acreditări ne
motivează să continuăm înițiativa începută în urmă cu 22 de ani în domeniul cooperării
europene, demers care s-a concretizat prin schimburi de experiență bilaterale și multilaterale cu
școli din Uniune, participări ale cadrelor didactice la stagii de formare și evenimente
organizate de instituții din diferite țări europene, plasamente în instituții din Uniune și vizite de
studiu. Prin acest nou proiect în valoare de 95.550 euro dorim să îmbunătăţim calitatea actului
educativ din școală, astfel încât Liceul Teoretic “Aurel Lazăr” să devină garantul succesului
pentru fiecare elev în parte”, precizează dna prof. dr. Carmen Chira – coordonator pentru
proiecte educaționale.

Proiectul Pentru o școală prietenoasă, digitală și verde urmăreşte: ameliorarea
competenţelor digitale și favorizarea eco-educației; integrarea de noi metode creative și
inovative în demersul didactic și ameliorarea tehnicilor de comunicare; crearea unui climat
școlar european mobilizator în concordanță cu cele mai recente tendințele din domeniul
managementului educațional. Toate aceste obiective vor fi atinse prin participarea grupurilor de
elevi la mobilități tematice, a personalului didactic de predare la cursuri de formare, a
personalului din conducerea liceului la misiuni de observare (job shadowing). Impactul
proiectului constă în îmbunătățirea ariilor de interes, în termeni de dezvoltare calitativă și
internaționalizare.
“Beneficiile de pe urma acestor activități europene generează un impact pozitiv la nivel
instituțional. Mă refer atât la elevi – beneficiarii direcți ai procesului instructiv-educativ,

precum și la profesorii din școală. Comunitatea educațională din municipiu și județ se va
bucura la rândul ei de cunoștințele dobândite de cadrele didactice lăzăriste care vor participa
la cursurile de formare pentru că se vor realiza diseminări ale experiențelor europene proprii
din partea beneficiarilor, colegii din alte instituții însușindu-și exemple de bune practici care, în
cele din urmă, vor produce un salt calitativ în furnizarea unui act educațional de calitate de
rang european în școli”, a declarat dna prof. Mihaela Elena Băguț – directorul liceului.

