
PROIECT ERASMUS+ 

”FORESEE THE FUTURE – CURIOSITY, COMPETENCE, 

CONFIDENCE, CREATIVITY (4CSF) 

 

LANSAREA PROIECTULUI LA NIVEL LOCAL  

 

 

Sala festivă a liceului a găzduit evenimentul de lansarea a unui nou proiect european. Au 

fost prezenți peste 120 de elevi de liceu însoțiți de cadre didactice. 

Începând din acest an Liceul Teoretic “Aurel Lazăr” va desfășura un proiect de tip 

Erasmus+. 

Pertenerii de proiect sunt: 

 Lycee Professionnel „Marechal Leclerc” – Alencçon, Franța; 

 Istituto Tecnico Commerciale Statale e per Geometri ”Enrico Fermi” – Pontedera, 

Italia; 

 Lykeio Apostolou Varnava – Nicosia, Cipru;  

 Agrupamento de escolas Gafanha da Nazaré – Gafanha da Nazaré, Portugalia; 

 Liceul Teoretic „Aurel Lazăr” – Oradea, România; 

 Kucukyali Rezan Has Anadolu Lisesi – Istanbul, Turcia.  

Coordonator european  Lycee Professionnel „Marechal Leclerc” 

Coordonator în cadrul Liceului Teoretic „Aurel Lazăr” – prof. dr. Carmen CHIRA 

Proiectul va fi implementat de către două echipe – cea a elevilor coordonată de cea a 

cadrelor didactice – și va beneficia de sprijinul financiar al Comisiei Europene prin ANPCDEFP. 

“FORESEE THE FUTURE – CURIOSITY, COMPETENCE, CONFIDENCE, 

CREATIVITY” (4CSF) are ca temă turismul. Limbă de comunicare a proiectului este limba 

engleză. 

Pe parcursul derulării proiectului elevii vor avea posibilitatea să descopee frumusețile 

orasului în care trăiesc și să îl promoveze pe plan internațional, devenind în acest fel adevărați 

ambasadori ai turismului.  



În Calendarul proiectului sunt înscrise o serie de activități care îi vor ajuta pe elevi să afle 

mai multe despre ceea ce înseamnă industria turismului și care sunt traseele profesionale posibile 

de urmat în acest domeniu economic. Tinerii vor cunoaște profesioniști – manageri de hoteluri și 

de agenții de turism, agenți de turism, ghizi turistici, bucătari cu experiență internatională, 

recepționeri, balneologi etc. – cu care vor purta discuții din care vor putea selecta aspectele  

specifice profilului profesional, precum și mici secrete care au contribuit la crearea unei cariere 

de succes. 

Produsele pe care elevii le vor realiza vor fi numeroase și vor îmbrăca diverse forme – de 

la pliante la calendare, de la interviuri luate profesioniștilor în limba engleză la dicționare, de la 

mini-cercetări la elaborarea de hărți interactive, de la prezentarea de trasee turistice la descrieri 

de clădiri de valoare din peisajul orădean, de la pregătirea de scurte filme la chestionare de 

înțelegere a conținutului interviurilor, de la aspecte esențiale ale acordării primului ajutor la 

crearea unui logo al proiectului etc.  

 

Invitatul la prima activitate de proiect a fost dl. Mihai Jurcă – reprezentant al  Primăriei 

Municipiului Oradea, directrorul Asociației pentru Promovarea Turismului din Ordea și Regiune, 

care le-a vorbit celor prezenți despre importanța proiectului Erasmus+ pe care ei îl vor realiza în 

următorii doi ani (2016-2018). Dl. Jurcă a remarcat faptul că turismul este una dintre ramurile 

esențiale ale economiei orădene deoarece Oradea are ce arăta lumii și a evidențiat o serie de 

realizări în plan turistic din municipiu și regiune. Filmulețul de prezentare a orașului a fost 

apreciat de elevi prin aplauze și prin identificare cladirilor văzute. Dl. Jurcă ne-a asigurat că ne 

va sprijini pe tot parcursul derulării proiectului astfel încât elevii implicați să poată dobândi cât 

mai multe cunoștințe din domeniu și să benefieze cât mai mult de pe urma muncii la acest proiect 

astfel încât peste câțiva ani unii dintre elevi să lucreze în doemiul turismului. 

La finalul activității, profesorul coordonator al proiectului a mulțumit elevilor prezenți 

pentru entuziasmul arătat față de proiect și le-a mulțumit tuturor pentru participarea la acest 

eveniment, în mod deosebit domnului Mihai Jurcă și conducerii liceului – domnului director 

prof. Gheorghe Tirla și doamnei dir. adj. Rodica JUNCU.  

                                                                                                 

                                                                                               Coordonator de proiect, 

                                                                                               prof. dr. Carmen CHIRA 



 

 

 

 


