LĂZĂRIȘTII PREFIGUREAZĂ VIITORUL
aprilie 2017

Delegația Liceului Teoretic “Aurel Lazăr” a participat în perioada 26 martie – 1 aprilie
2017 la o întâlnire de proiect în mica și fermecătoare localitate Aveiro din Portugalia. Deși
este un loc antic situat pe malul Oceanului Atlantic, prezintă și un oarecare interes istoric.
Era un port infloritor pe Rio Vouga până în anii 1570, când gura de vărsare a râului s-a
colmatat, închizând portul și născând suprafețe vaste mlăștinoase. Recuperarea a început
doar în 1808, când a fost realizat un canal care să ajungă până la ocean. Doar lagunele
puțin adânci au mai rămas astăzi. Acestea au fost folosite ca saline și chiar dacă sarea era
încă extrasă în acest mod, nu a mai reprezentat motorul economic de pe vremuri. În locul
sării, turismul devine din ce în ce mai important, amplificat de o serie de plaje din partea de
sud și de nord a orașului, de atracțiile variate din rezervația naturală Sao Jacinto și din
fabricarea porțelanului Vista Alegre. Aveiro dispune de un centru compact, de clădiri
proaspăt restaurate, piețe deschise, canale și poduri pietonale. Este denumit câteodată
“Veneția portugheză”, datorită canalelor și bărcilor care amintesc de orașul italian.

Lăzăriștii Anamaria Solonie și Raul Hosu însoțiți de prof. dr. Carmen Chira, prof.
Rodica Juncu și prof. Viorel Muscaș au participat la activitatea de învățare/formare
organizată de școala din Gafanha da Nazaré (Portugalia) alături de colegii lor din înstituțiile
școlare partenere din Cipru, Franța, Italia și Turcia.
Proiectul Erasmus+ intitulat “Foresee the Future: Curiosity, Competence,
Confidence, Creativity” are ca scop dezvoltarea competențelor lingvistice, digitale și
profesionale ale elevilor în special în domeniul turismului.
Workshop-urile centrate pe competențele necesare pentru atingerea succesului în sfera
vieții universitare și pe piața muncii, susținute de două cadre didactice, scoțianul Tim Oswald
și irlandezul Niall Power, amândoi profesori la Universitatea din Aveiro (construită în 1973
şi considerată una dintre cele mai dinamice şi mai inovatoare instituţii de învăţământ superior
din Portugalia) s-au bucurat de succes în rândul participanților.
Elevii portughezi și-au asumat rolul de ghizi turistici, oferind celor prezenți informații
prețioase privitoare la obiectivele vizitate: firme (Fabrica de porțelan, muzeul și hotelul de la

Vista Alegre), muzee (Muzeul Maritim din Ílhavo), instituții de cultură (Casa da musica),
atracții turistice (frumoasa gară veche din Aveiro, aflată în imediata vecinătate a celei noi,
împodobită cu faimoasele azulejos, plăci de ceramică subțire care sunt folosite la decorarea
pereților; Turnul Clérigos din Porto; farul de la Barra; pivnițele Sandeman din Porto).
Una dintre atracțiile orașului a fost plimbarea cu moliceiro (barcă pictată în culori tari
prezentând secvențe din viața portughezilor, în special a marinarilor) pe laguna Ria de Aveiro
oferind o panoramă de clădiri vechi și construcțiile modern care au fost realizate pentru a face
față diferitelor niveluri ale apei). Pe lângă atracțiile din Aveiro grupul Erasmus a mai vizitat
plajele de la Barra și Costa Nova.
Elevii au avut ocazia să participe la activități didactice (realizarea unui panou al
proiectului) și sportive (clubul maritim, caută comoara) în context multicultural. Aveiro este
un oraş renumit pentru dulciurile tradiţionale, ovos-moles (pe bază de ouă și zahăr) și tripas
(care arată ca un fel de clătite, cu model de vafe).
Ne-am întors în țară cu sufletele încărcate de bogăția unei experiențe magice. Vom
păstra vie în amintire ospitalitatea cu care am fost întâmpinați de colegii de la școala gazdă,
căldura cu care familiile portugheze i-au găzduit pe elevi, precum și culoarea locală, aromele
produselor tradiționale și acordurile muzicale ale cântecelor portugheze.
Următoarea activitate de acest tip va avea loc în Normandia în luna mai.
Coordonator de proiect – prof. dr. Carmen CHIRA

Diseminarea detaliată a activității trasnaționale la nivel de școală s-a desfășurat în data
de 9 mai 2017. În prezența unui public numeros (în jur de 100 de elevi și cadre didactice)
elevii participanți la mobilitate și-au împărtășit impresiile, sentimentele și tot ceea ce au
învățat pe parcursul activității.
Impresiile elevilor urmează a fi postate pe blogul proiectului.

IMPRESII ERASMUS+

After almost a week spent in
Portugal, I returned to Romania
a bit sorrowful…... I regret that I
did not make the most of that
week, I regret that I did not
socialize more, but I am grateful
to the wonderful people I have
met there, but unfortunately I
did not have much time to talk about lots of things.
I took part in interesting activities, I visited many places and I walked a lot. After that
week I do not have to go to the gym for at least 3 months!
What I liked most in Portugal was certainly the city of Porto. It seemed to be a quiet
city that delighted you from the beginning with its beautiful views – a place where I would
live happily.
Another place I liked much was Aveiro – with its breathtaking parks, its famous
Moliceiro boats and simple but pleasant venues.
I know that words are too poor to express mu feelings while I was there, but I can tell
you that I would go back to Portugal whenever I had the opportunity.
Anamaria Solomie

Portugal has proved to be a very beautiful country from architectural, cultural and
human point of view because it has a lot of beautiful buildings, especially “Casa da Musica”,
there are many cathedrals with beautifully decorated and clean interiors. I was very pleased
with my host and his friends – open, fun and friendly young people. I do not think anybody
has ever noticed a sad person except when we were on the point of leaving from Aveiro
railway station.
I continue to be in touch with many of my new Portuguese friends because we share
the same sense of humor, musical tastes and have interesting conversations.
Raul Hosu

