
Două țări: ROMÂNIA – BELGIA 

Două orașe: ORADEA – OOSTENDE 

Două școli: LICEUL TEORETIC “A. LAZĂR” – GO! ATHENEUM CENTRUM 

 

În perioada 27.02-3.03.2023 Liceul Teoretic “Aurel Lazăr” a fost implicat într-o mobilitate 

de grup a elevilor în cadrul Acreditării Erasmus + “Pentru o școală prietenoasă, digital și 

verde” nr. ref. 2022-1-RO01-KA121-SCH-000059992.  

Școala care a găzduit evenimentul a fost GO! Atheneum 

Centrum din Oostende Belgia. Grupul lăzărist a fost alcătuit 

din: Popovici Davide, Bercea Raul Ionuț, Porkolab Anamaria 

Lucia, Totâlcă Andrei Vlad, Muntean Rareș Ștefan, Costan 

Letiția Victoria, Suciu Andreea Renata, Buda Laura Ioana, Caba 

Alexandru Ionuț și Olar Darius Ștefan, însoțiți de către prof. 

Viorel Muscaș și prof. dr. Carmen Chira. 

         Activitățile derulate în cadrul mobilității de grup au constat în special din participări la 

ore alături de elevii belgieni – toate lecțiile s-au desfășurat în limba engleză. Metodele 

utilizate au fost variate și atractive: prezentări, dezbateri tematice (conservarea mediului, 

procesul de integrare europeană etc.), munca în echipe, învățarea prin proiecte (lupta 

împotriva efectelor schimbărilor climatie și lupta pentru salvarea Terrei reflectată în artă), 

analize pe opere de artă în muzeu, intervenții de well-being etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 După derularea orelor, elevii au luat parte la vizite de studiu – ghidate de profesorii 

școlii gazdă – la Bruges, Gent și Bruxelles. Aceste exerciții practice au permis o fixare mai 

eficiență a cunoștințelor dobîndite în cadrul lecțiilor.  

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii participanți au avut prilejul să își îmbunătățească nivelul 

cunoștiințelor generale, să își dezvolte abilitățile lingvistice și 

digitale (prin prezentarea de proiecte realizate în urma unui proces de 

ceretare în colaborare cu elevii belgieni), și în același timp le-au 

prezentat colegilor din instituția gazdă aspect din România, Oradea și 

liceu precum și elemente culturale reprezentative, printre care 

semnificația Mărțișorului. 

 Pe parcursul săptămânii de mobilitate elevii au devenit mai încrezători în ei înșiși, mai 

independenți și mai responsabili și au un sentiment mai puternic de apartenență europeană. 

Elevii au învățat mai multe despre problemele legate de mediu, climă și durabilitate și despre 

Europa, Uniunea Europeană și valorile europene. Participanții și-au îmbunătățit competențele 

în principala limbă utilizată în timpul activității de mobilitate – limba engleză. 

 Un aspect important în buna derulare a evenimentului a fost realizat prin acțiuni de 

vizibilitate a proiectului – postări pe site-ul școlilor partenere și pe pagina de Facebook a 

instituțiilor implicate. 

 Proiectul este realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene în cadrul 

Programului Erasmus+ al Uniunii Europene în domeniul educației, formării profesionale, 



tineretului și sportului. Toate informaţiile pe care le furnizăm reprezintă responsabilitatea 

exclusivă a echipei de proiect, iar Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în 

Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale şi Comisia Europeană nu sunt responsabile 

pentru modul în care este folosit conţinutul acestor informaţii. 


