PROIECT ERASMUS+
”FORESEE THE FUTURE – CURIOSITY, COMPETENCE,
CONFIDENCE, CREATIVITY” (4CSF)
O SCURTĂ ISTORIE A DEZVOLTĂRII TURISMULUI

Sala de festivități a liceului a găzduit un eveniment deosebit care face parte din
Calendarul de acțiune “Foresee the Future” – proiect de parteneriat doar între școli în cadrul
Programului Erasmus + care se realizează în parteneriat cu școli din Cipru, Franța, Italia,
Portugalia și Turcia. Proiectul se va derula pe o perioadă de 2 ani și este implementat cu
sprijinul financiar al Comisiei Europene prin ANPCDEFP.
Au fost prezenți peste 100 de elevi de liceu și profesorii din echipa de proiect – prof.
dr. Olga DRĂGAN, prof. dr. Cristina BRADĂU, prof. Vasile JUNCU.
În cuvântul de deschidere a evenimentului coordonatorul proiectului, prof. dr. Carmen
CHIRA a scos în evidență faptul că proiectul vizează domeniul turismului – unul dintre cele
mai importante sectoare economice care înregistrează cel mai mare ritm de creștere în cadrul
economiei europene, și a prezentat etapele de implementare ale proiectului, remarcând că
activitățile teoretice vor fi urmate de o gamă diversificată de exerciții practice pe care elevii le
vor realiza: vizite la agenții de turism, hoteluri, case de oaspeți și pensiuni pentru a se
familiariza cu specificul serviciilor oferite de aceste unități și stabilimente, întâlniri cu
profesioniști din domeniu, cercetarea ofertelor turistice, sondarea oportunităților de angajare
în sectorul turistic etc. “Cunoștințele dobândite în urma realizării acestor activități practice
se vor regăsi sub diferite forme în produsele finale pe care elevii le vor realiza. Aceste
produse vor avea diferite configurații – de la broșuri care vor conține descrieri de ocupații și
profesii din domeniul turismului la interviuri cu personalități care își desfășoară activitatea
în acest sector atât de important pentru economia locală, de la propuneri de rute turistice la
întocmirea de hărți interactive, de la broșuri cu rețete culinare tradiționale la calendare de
promovare a Oradiei și multe altele pe care tinerii le vor realize cu mult curaj și cu
binecunoscuta lor creativitate.” – prof. dr. Carmen CHIRA
După ce domna prof. dr. Olga DRĂGAN a subliniat însemnătatea cunoașterii etapelor
de dezvoltare a turismului de-a lungul secolelor, întrucât fiecare perioadă istorică a adăugat
câte ceva la evoluția turismului, l-a prezentat pe dl. lector dr. Cezar MORAR – cadru didactic

la Facultatea de Geografie, Turism și Sport, specializarea Geografia turismului (în limba
engleză) care a susținut o scurtă prezentare a istoricului activităților cu caracter turistic.
Prelegerea s-a concentrat în jurul ideii că de la apariția sa, pe continentul african, omul a
călătorit. “Din diferite motive, cu diferite mijloace, sub diferite forme, omul a căutat mereu
să cunoască noi teritorii. Primele deplasări au avut ca motiv nevoia de apărare și de găsire
de resurse pentru susținerea vieții. În Grecia Antică, oameni se deplasau la oracole, la
destinații mistice, pentru a afla viitorul. Imperiul Roman aduce în prim plan potențialul
turistic al apelor termale – numai în Roma antica existau aprox. 800 de băi termale. Urme
ale amenajărilor turistice, în acest sens se găsesc azi în Anglia, Ungaria, România ș.a. Evul
Mediu introduce turismul religios, pelerinajele. Destinații cu conotații religioase la care
oamenii se deplasau pentru a găsi vindecarea erau Santiago de Compostela, Lourdes etc.
Primul ‘program cu adevărat turistic’ este ‘The Grand Tour’ – un traseu ce pornea din
Anglia cu destinați Italia, cu traversarea Alpilor. Aerul curat al Alpilor a determinat apariția
primelor sanatorii. La ora actuală turismul este o ramură economică foarte importantă.
Numeroase comunități trăiesc doar din venituri turistice.” Prezentarea a fost urmată de o
dezbatere pe această temă.
În încheiere, coordonatorul

proiectului, prof. dr. Carmen CHIRA, și-a exprimat

satisfacția pentru interesul deosebit pe care elevii l-au arătat-o față de această activitate și a
mulțumit tuturor pentru prezență, în mod deosebit – domnului prof. Cezar MORAR și
conducerii liceului – domnului director prof. Gheorghe Tirla și doamnei dir. adj. Rodica
JUNCU.
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