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A treia activitate transnaţională de învăţare, formare, predare din cadrul proiectului de 

parteneriat strategic între şcoli Erasmus+ “Foresee the Future: curiosity, competence, 

confidence, creativity” a fost găzduită de Lykeio Apostolou Varnava din Nicosia, Cipru. 

 

 

Liceul Teoretic „Aurel Lazăr” implementează în perioada 01.09.2016–31.08.2018 

parteneriatul strategic cu titlul ”Foresee the Future: curiosity, competence, confidence, 

creativity” derulat în cadrul Programului Erasmus+ Acţiunea KA2 și finanţat de către 

Comisia Europeană prin ANPCDEFP.  Proiectul se realizează în colaborare cu şcoli din: 

Franța, Italia, Portugalia, Cipru și Turcia și constituie atât pentru elevii cât și pentru profesorii 

implicați un prilej de a se dezvolta profesional prin valorificarea experienței partenerilor, prin 

schimb de bune practici și de perspective asupra unui sector economic important și 

promițător pentru sfera ocupațională a tinerei generații – turismul.  

În perioada 20-26 noiembrie 2017 delegația lăzăristă alcătuită din elevii Raluca Pintea 

și Alin Stefancsik însoțiți de coordonatorul de proiect, prof. dr. Carmen Chira. au participat la 

activitatea de formare, învățare și predare desfășurată la școala parteneră cipriotă Lykeio 

Apostolou Varnava din Nicosia. Programul de lucru a fost unul foarte generos: vizite, 

prelegeri, ateliere de lucru pe echipe, participări la lecții etc.  

La instituția gazdă echipele din școlile partenere au fost întâmpinate de profesori și 

elevi, care au prezentat un program artistic deosebit de interesant “Dansuri populare cipriote 

pe înțelesul tuturor” – tradiții străvechi însoțite de explicații. Echipa internațională Erasmus+ 

a fost primită și de dl. Andreas Papacharalambos, primarul districtului Stravolos, în prezența 

căruia elevii   și-au prezentat țările, orașele și școlile de proveniență.  

Agenda propusă de gazde a cuprins vizite ale celor mai importante orașe din Cipru cu 

ghidaj în limba engleză realizat de elevii ciprioți. În orașul Limassol (Lemessos), al doilea 

oraș ca mărime, situat în partea de sud a insulei a fost vizitat Castelul Berengaria, locul unde 

Richard Inima-de-Leu s-a căsătorit cu prințesa Berengaria din Navarre în anul 1191.La 

departamentul de turism al universității, dl. prof. Prokopis Christou a susținut pentru elevii 

prezenți un atelier de lucru deosebit de bine pliat pe tematica proiectului. Orașul Paphos, 



considerat de ciprioți capitala părții de vest a insulei, și-a păstrat aproape neatins specificul 

local. Partea antică a orașului este inclusă în Patrimoniul Mondial UNESCO datorită 

mozaicurilor impresionante și foarte bine conservate care redau scene pline de culoare din 

mitologia greacă. Pe drumul de întoarcere spre Nicosia participanții la mobilitate au admirat 

locul în care legenda spune că Afrodita a apărut din spuma mării – Petra tou Romiou, unul 

dintre cele mai importante locuri de pelerinaj din antichitate, care păstrează încă magia unei 

lumi cufundată în legende. Capitala țării, Nicosia, localizată în centrul insulei, este un oraș cu 

o istorie bogată, cu origini în epoca bronzului, un amestec al trecutului istoric cu atmosfera 

unui oraș modern. Vechiul centru al orașului este înconjurat de ziduri solide construite în 

secolul XVI-lea de venețieni. Nicosia este singura capitală din lume care a fost separată prin 

forță, iar această stare de fapt se menține și astăzi, “linia verde” despărțind Ciprul de zona 

nordică, ocupată în 1974 de forțele turce care au ocupat 37 la sută din nordul Ciprului. Elevii 

împărțiți pe grupe au cunoscut acest oraș prin intermediul jocului “caută comoara”, traseele 

fiind concepute într-o manieră inedită șerpuind pe străduțe înguste cu case înghesuite una 

lângă alta și având ca destinații: biserici, muzee, zone fortificate, monumente, poduri etc. 

Partea administrată de Turcia, Lefkosa, este total diferită și turiștii pot trece granița prin 

simpla prezentare a unui act de identitate. După cum bine au observat lăzăriștii, Nicosia este 

un oraș plin de viață și modern, în timp ce Lefkosa este tradiționalist din  toate punctele de 

vedere. În orașul Larnaca s-a vizitat Biserica Sf. Lazăr, unde se spune că se găsesc moaștele 

sfântului. Localitatea Lefkara a fost introdusă pe harta turistică datorită păstrării tradițiilor 

cipriote. Se spune că tehnica broderiei ar fi fost „importată” în antichitate din Siria și că 

ciprioții din Lefkara au servit ca inspirație pentru venețienii care au dezvoltat ulterior întreaga 

industrie a dantelei pe insula Burano. Legenda locală spune că în 1481, Leonardo da Vinci a 

vizitat Lefkara și s-a îndrăgostit de broderiile cipriote și a comandat una pentru altarul din 

Domul di Milano. 

La finalul activităților din această mobilitate elevii au fost distribuiţi pe grupe şi au 

lucrat împreună la realizarea unor prezentări Power Point, în timp ce profesorii s-au ocupat de 

partea administrativă a întrunirii şi au purtat discuţii cu privire la următoarea mobilitate a 

proiectului. La finalul programului grupele de elevi şi-au prezentat produsele realizate care au 

fost premiate. Elevul Alin Răzvan Stefamcsik a făcut parte din echipa cîștigătoare. 

 “Perspectiva de a însoţi elevi într-o mobilitate Erasmus+ este o oportunitate în care 

este esenţial să fii deschis la cât mai multe experinţe. Activităţile de învăţare, workshop-urile, 

vizitele au fost atent alese de către gazde şi proiectate pentru a îmbina armonios munca, 

cunoaşterea şi relaxarea. Starea de bine permanentă a elevilor implicați în realizarea 



activităţilor, precum și prezentările realizate m-au convins de succesul acestei activități de 

mobilitate.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Joi, 7 decembrie 2017 


