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Trei cadre didactice au participat la reuniunea de lansare la nivel european a
proiectului Erasmus + ,,Foresee the future: curiosity, competence, confidence, creativity”
– proiect de parteneriat strategic în domeniul şcolar din cadrul acţiunii cheie KA2 ce se
realizează cu sprijinul financiar al Comisiei Europene prin ANPCDEFP.
Recepția partcipanților s-a bucurat de prezența primarului orașului Alençon și a
directorului instituției de învățământ, prof. Douaire Renaud. Reuniunea a fost reușită
deoarece au fost discutate detaliile activităților din perioada ce urmează. A fost de asemenea
definitivată modalitatea de menținere a unei legături permanente on-line prin intermediul
TwinSpace de pe platforma europeană eTwinning.
Prezentarea realizată de către cadrele didactice participante – pliant și PP România,
Bihor, Liceu Teoretic „Aurel Lazăr” – a fost apreciată de către partenerii, aceștia
manifestându-și dorința de a participa în număr mare la mobilitatea transnațională care va
avea loc în România.

Derularea pe parcursul a doi ani (2016-2018) a proiectului 4CsF, cu participarea
instituțiilor de învățământ din Cipru, Franţa, Italia, Portugalia, România și Turcia, va oferi
participanților – elevi de liceu – posibilitatea de a interacționa, de a deprinde metode practice
din domeniul turismului și de a fi mai motivați în alegerea unei cariere în acest segment
economic.
,,Instituțiile de învățământ implicate în proiect sunt toate amplasate în zone cu
potențial turistic deosebit, astfel încât ele pot atrage diferite tipuri de turiști. Tinerii au
nevoie de competenţe specifice pentru a ocupa un loc de muncă în domeniul turismului sau

pentru a putea iniția o afacere în acest sector de activitate. Fiecare zonă are caracteristici
specifice, dar ele nu sunt întotdeauna exploatate la maxim. Există multe zone turistice de
interes deosebit care ar putea fi mai bine puse în valoare cu scopul de a fi mai competitive pe
piaţa turismului european şi mondial.
Elevii vor lucra pe diferite teme şi își vor forma o imagine mai clară și obiectivă a tot
ceea ce înseamnă turism în regiunea de proveniență, devenind astfel conștienți și de
obstacolele existente în calea promovării zonelor turistice studiate. Tinerii vor cunoaște şi
vor examina în profunzime diferitele tipuri de turism, vor aplica matricea SWOT pentru
locurile vizitate, vor învăța să recunoască punctele forte ale unele destinaţii turistice,
aplicând și cunoștințe din alte domenii de interes. Întrucât turismul este o afacere
internațională intrinsecă, participanții vor avea posibilitatea de a cunoaște profesionişti din
domeniu, aceste contacte fiind cruciale în dorința de a oferi elevilor cunoştinţele necesare
pentru a deveni activi în cariera de operatori în turism. Înainte de fiercare mobilitate, elevii
şi profesorii vor beneficia de un set de informaţii de bază în ceea ce priveşte primul ajutor în
salvarea de vieți în cazul unor accidente ce se pot întîmpla în cursul unei călătorii sau a unui
sejur.” – prof. dr. Carmen Chira
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