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Nimic nu se compară cu satisfacția salvării unei 

vieți!”- Lecție deschisă pentru elevi 

 
 

 Liceul ,,Aurel Lazăr” continuă 

seria de proiecte de impact 

realizate pentru propriii elevi cu 

specialiști din diferite domenii. 

După ce anul trecut elevii au 

cunoscut condițiile din orfelinate 

și case de bătrâni din Oradea și 

au învățat despre turism de la 

Mihai Jurcă, ieri au învățat cum 

să salveze vieți de la un specialist 

al ISU Bihor. 

 

Aproximativ 70 de elevi de la Liceul ,,Aurel Lazăr” au participat ieri la o activitate derulată 

în cadrul proiectului „Foresee the Future”. 

„Proiectul de anul acesta, unul Erasmus +, a început în luna octombrie 2016 și se referă la a 

prevedea sau anticipa viitorul pornind de la patru pricipii esenţiale: curiozitate, competenţă, 

încredere şi creativitate, principii care ar trebui să ajute ca viitorul să fie mai bun”, a spus, în 

deschidere, coordonatoarea proiectului, profesoara Carmen Chira. 

Partea cea mai interesantă a activității a constituit-o lecția de salvat vieți predată de Marius 

Todea de la ISU Crișana, care s-a dovedit a fi un bun pedagog. 

http://www.crisana.ro/crisana/watermark?url=media/fisiere/Liceul_Aurel_Lazar_lectii_prim_ajutor_039.JPG


„Ce vă voi explica se încadrează în acel „basic life support”, care v-ar putea ajuta să salvați 

vieți. Este foarte important să știți ce să faceți și cum să acționați în aceste cazuri, pentru că s-

ar putea ca unul dintre colegii voștri să aibă o astfel de problemă. Veți putea simți și voi 

satisfacția de a salva o viață și veți înțelege că nimic nu se compară cu acea senzație”, a spus 

Marius Todea. 

Alături de coordonatoarea proiectului, profesoara Carmen Chira, la eveniment a participat şi 

directorul Gheorghe Tirla și directoarea adjunctă Rodica Turcaș. Proiectul „Foresee the 

Future” se realizează cu sprijinul financiar al Comisiei Europene prin ANPCDEFP, se 

derulează în perioada 2016-2018 cu participarea instituțiilor de învățământ din Cipru, Franţa, 

Italia, Portugalia, România și Turcia şi 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. 
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