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În sala de festivități a liceului a fost anenajată o expoziția de produse realizate de elevi în 

cadrul proiectului european “Foresee the Future: curiosity, competence, confidence, 

creativity” 

 

Delegația Erasmus+ a Liceului Teoretic “Aurel Lazăr” se pregătește pentru 

participarea la activitatea de învățare/predare/formare din PORTUGALIA. Elevii Anamaria 

Solomie (clasa  a X-a) și Raul Hosu (clasa a XI-a) vor participa la o mobilitate trasnațională 

găzduită de Escola Secundária da Gafanha da Nazaré din Aveiro, Portugalia. Ei vor fi 

însoțiți de prof. dr. Carmen Chira – coordonatorul proiectului, prof. Rodica Angela Juncu și 

prof. Viorel Muscaș. 

Galeria de activități de proiect s-a bucurat de participarea dl. Mihai Jurcă, de la 

Primăria Municipiului Oradea, care a expus responsabilitățile ce le revin tinerilor în procesul 

de promovare a turismului în Oradea și regiune, a dl. prof. dr. Cezar Morar, de la 

Universitatea din Oradea, care le-a prezentat elevilor evoluția și dezvoltarea turismului de-a 

lungul secolelor și a dl. Marius Todea, de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 

“Crișana” al judeţului Bihor, care a susținut un atelier de lucru ce a vizat însuşirea noţiunilor 

de bază în acordarea primului ajutor. Fiecare eveniment a fost urmat de un interviu în limba 

engleză luat invitaților de către elevi și de realizarea unei pelicule video. Perioada care a 

urmat a reprezentat un răstimp în care spiritul de creativitatea și-a spus cuvântul – elevii 

implicați în proiect au realizat o serie de materiale deosebite: un catalog cu ocupații din 

domeniul turistic însoțit de o scurtă descrierea a fiecărui post, un pliant ilustrativ pentru 

diferitele tipuri și forme de turism întâlnite în Oradea și în județul Bihor, o broșură 

demonstrativă prezentând turismul de-a lungul timpului, o trusă de prim ajutor în format 

tipărit și un semn de carte cuprinzând trăsăturile de bază ale unui turist responsabil. Toate 

aceste materiale au fost redactate în limba engleză. O altă categorie de produse o reprezintă 

cele bilingve și trilingve: un mini-dicționar cu expresii uzuale și o culegere de expresii 

minimale de prim ajutor în limbile engleză și română, și un mic dicționar trilingv cuprinzând 

termeni din sfera turismului, conceput în limbile engleză, franceză și română. 

Alte activități cuprinse în Calendarul proiectului au avut ca scop prezentarea 

documentelor Europass – un portofoliu personal de documente pe care cetățenii UE îl pot 



folosi pentru a-și face cunoscute calificările și competențele în Europa, în vederea facilitării 

accesului pe piața muncii sau la programe de educație și formare, și familiarizarea elevilor cu 

interviul de angajare, care este de fapt o conversație cu angajatorul și reprezintă o etapă 

importantă, permițând angajatorului să își facă o imagine despre candidați, despre 

personalitatea lor și să se asigure că va alege persoana potrivită pentru job-ul respectiv. 

Exercițiul care a încheiat evenimentul a fost unul foarte util – după vizionarea unui film 

motivațional, elevii au ales angajatul potrivit pe baza celor învățate pe parcursul prezentării. 

Întrucât atât redactarea unui CV Europass atractiv, cât și participarea la interviu 

necesită o pregătire atentă pentru a spori șansele de succes, elevii au efectuat mini-cercetări în 

cele două domenii de interes și au realizat pliantul “C.V.-ul, cheia succesului” și ghidul 

“Sfaturi pentru reușita la un interviul de angajare”. Elevii și-au formulat părerile vis-à-vis de 

participarea la un interviu și prin realizarea peliculei video “Așa DA! Așa NU!” – interviu 

pentru ocuparea unui post de recepționer. 

Primele 6 luni de derularea a proiectului Erasmus+ “Foresee the Future – curiosity, 

competence, confidence, creativity” realizat în parteneriat cu școli din Cipru, Franța, Italia, 

Portugalia, Turcia, și implementat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene prin 

ANPCDEFP, au constituit o perioadă de intensă efervescență creatoare și s-a concluzionat cu 

amenajarea unei expoziții de materiale realizate de către elevii lăzăriști. Produsele realizate 

vor fi prezentate și în cadrul mobilității din Portugalia. 

 

                                                      Coordonator de proiect – prof. dr. Carmen CHIRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


