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European Path (e)Motion este un proiect al cărui scop este abordarea și promovarea potecile
turistice de lungă distanță, care traversează continentul nostru, oferind celor care le parcurg posibilitatea de a
admira peisaje mirifice și de a cunoaște cultura țărilor pe care le străbat. Obiectivul proiectului este acela de a
oferi elevilor ocazia de a dobândi cunoștințe prin deplasarea, uneori virtuală, pe aceste cărări. Natura și omul
își dau întâlnire pe parcursul experimentării deplasării pe aceste cărări turistice. Activitățile realizate de elevi
în natură au menirea de a stabili o relație de prietenie și respect cu mediul ambiant, fapt ce duce la o schimbare
de atitudine și la crearea unui ierarhii de valori în care omul și natura trăiesc în simbioză perfectă. Pe
parcursul proiectului se vor realiza mini-cercetări cu scopul de a studia căile europene din punct de vedere
geografic, istoric și literar-artistic. Activitățile sportive în natură, acțiunile de promovare a produselor locale și
practicarea unei diete sănătoase vor reprezenta o valoare adăugată la proiect. Toate activitățile proiectului
folosesc abordări inovatoare care conduc la studiul “traseelor” din perspectivă holistică.

Sala de festivități a liceului a găzduit atelierul de lucru “Trasee turistice europene de
lung parcurs” înscris în calendarul proiectului Erasmus+ “European Path (e)Motion” realizat
în parteneriat cu Liceul din Thesprotiko (Grecia) și Istituto di Istruzione Superiore “Caminiti
– Trimarchi” (Italia). La eveniment au luat parte peste 100 de elevi.
În deschiderea evenimentului, coordonatorul de proiect, prof. dr. Carmen Chira, a
prezentat elementul central al proiectului Erasmus+ “European Path (e)Motion”: cărarea și
drumeția – formă de turism foarte popular în întreaga Europă, întrucât tot mai mulți oameni
se echipează și pleacă să descopere Bătrânul continent străbătând potecile turistice de lungă
distanță. Pe parcursul relatării a fost subliniat faptul că turismul pedestru este cea mai
accesibilă, sănătoasă şi răspândită formă de turism și drept urmare Federației europene a
plimbării pedestre (European Ramblers’ Association – ERA) a creat o rețea europeană de
cărări – 12 magistrale turistice transfrontaliere care să permită deplasarea oamenilor, pe jos,
în condiții de siguranță, pe trasee marcate. În prezent rețeaua de cărări în Europa însumează
peste 62.700 km., potecile fiind notate pe hărțile turistice cu litera E urmată de un număr de la
1 la 12 pentru identificarea traseului.
Elevii din echipa de implementare a proiectului au prezentat fiecare câte un traseu
european. Prof. Olga Drăgan a descris culoarul Drobeta-Turnu Severin – Oradea care va fi
parte componentă a traseului E3 din cadrul sistemului european de poteci de lungă distanţă:

E3 pleacă din Santiago, Spania, și ajunge la Nesebar, în Bulgaria. Traseul măsoară, în
prezent, 6.950 de kilometri și străbate Franța, Luxemburg, Germania, Polonia și Ungaria.
Magistrala de drumeție pedestră E3 va intra pe teritoriul României pe la Oradea, va străbate
Munții Apuseni, Munții Poiana Ruscă, Munții Banatului și va ieși din România pe la punctul
de trecere a frontierei Porțile de Fier I. A fost menționat și traseul pan-european E8 care
pleacă din Dublin, Irlanda, și ajunge în Svilengrad, Bulgaria, traversând 4.390 km., prin
Marea Britanie, Olanda, Germania, Austria și Slovacia și care urmează a fi amenajat și în
România.
Ca o completare la peisajul potecilor turistice de lungă distanță, prof. Emilia Negru și
prof. Floare Gavra au prezentat cărările cultural europene, iar eleva Andrada Tarce (cls. a
XI-a C) a personalizat aceste rute cultural cu trimiteri la județul Bihor. Un scurt film a ilustrat
cum cele 12 trasee turistice se intersectează cu cele 30 de rute cultural europene. La finalul
evenimentului educativ, coordonatorul proiectului a prezentat produsele realizate de elevii
din echipa de proiect, produse care vor fi prezentate și în cadrul activității de învățare/formare
din Italia, în luna mai.
Domnul director al liceului, prof. Gheorghe Tirla, a apreciat activitatea ca fiind una
foarte interesantă și atractivă pentru elevi și a adus cuvinte de laudă la adresa rezultatelor în
urma mini-cercetărilor și a activităților de informare, precum și a activităților desfășurate în
natură, exprimându-și speranța că eforturile depuse de elevi vor fi evaluate în mod pozitiv și
la nivelul parteneriatului european.
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