Proiectul Smart II o experienta unica
Dupa ce am sustinut cele trei probe si am fost selectati sa participam in proiectul Smart IT,
a urmat programul de pregatire- mai intai sustinut in Romania.
Cele 95 de ore de pregatire au fost benefice tuturor participantlior, acestia afirmand faptul
ca informatiile acumulate s-au dovedit a fi utile pe parcursul mobilitatii. Timpul petrecut in cadrul
acestora nu a fost nici decum pierdut, din contra, consider ca fiecare minut a fost depozitat intr-un
bagaj al experientei si invataturii, cu siguranta cu mult peste dimensiunile bagajului de cala de la
aeroport. Am fost multumiti de modul in care profesorii au reusit sa ne transmita din cunostintele
lor, captandu-ne atentia. Astfel, pe cat trecea timpul, deveneam din ce in ce mai entuziasmati sa
ajungem in Cipru, locul unde nici nu ne asteptam sa experimentam atat.
Astfel, pe data de 14 mai 2017, a fost momentul cand cu totii, ne-am desprins de pe
taramurile materne, spatiul comod si primitor, spre un loc strain, ulterior transformat in a doua
noastra casa. Acolo am fost intampinati de mentorul nostru, Michalis Papatherapontos, mereu
acolo pentru a ne asigura bunul trai pe parcursul mobilitatii. Compania intermediara se numeste
RIVESCO CONSULTING LTD, fara de care nu am fi putut fi beneficiarii acestui proiect.
La inceput, nu ne asteptam sa ne intelegem cu totii atat de bine, avand fiecare defectele
noastre si provenind din diverse familii, ce ne-au oferit invataturi diferite. Cu toate acestea,
experienta aceasta ne-a dat o lectie despre toleranta, iar fiecare a invatat sa se descurce pe cont
propriu, sa se organizeze pentru a trai in armonie in perioada celor 3 saptamani.
Explorand Paphosul, am ajuns si la locul nostru de munca. Am acumulat foarte multe
informatii datorita celor 90 de ore petrecute in total cu tutorele nostru, Lazaros Lazarou al
companiei de primire L. Lazarou CTC, nu doar pe tematica abordata, nivelul nostru crescand
remarcabil spre deosebire de prima noastra tangenta cu acest proiect la testul de selectie a
beneficiarilor. Relatia noastra cu tutorele este una stransa, acesta fiind mereu dispus sa ne ajute cu
orice dificultate intampinam.
De asemenea, am intalnit-o si pe Demetra Panaretou, profesoara noastra de limba greaca
de nivel A1. 30 de ore petrecute cu acestea si-au aratat utilitatea, noi stiind acum alfabetul grecesc
si formule de adresare necesare pentru a ne descurca fara vreo problema in Cipru. Cu toate acestea,
limba folosita in decursul stagiului a fost engleza.
Am avut in plus si doua vizite de studiu la Centrul de Comert al Paphosului ("Cetatenia activa si
antreprenoriatul in Cipru" si "Idei de afaceri in domeniul IT").
De programul social-cultural nu s-a ocupat nimeni altcineva decat mentorul nostru. Am
vizitat diverse locuri sublime, mirifice fie prin peisaje, fie prin mitologie sau prin simpla
semnificatie istorica. Am admirat arhitectura, a carui farmec consista in vechime si detalii
intrigante ochiului privitor. Printre acestea se numara, in Paphos, Marina, Castelul si Mormintele
Regilor, Coloana Sfantului Petru, Parcul Arheologic, locul de nastere al Aphroditei Petra tou
Romiou, "Piatra Greaca", parcul acvatic, dansul cipriot cu pahare si excursia cu barca ce are fundul
de sticla, si in afara acestuia, excursia la Limassol (unde am vizitat Mrina si Amfiteatrul Kourio)
si cea de la Larnaca (cu portul, Biserica Sfantului Lazar, Moscheea lui Umm Haram, apeductul
Kamares si Lacul Sarat).
Sentimentele traite de-a lungul acestui timp nu pot fi descrise in cuvinte, dorul marcandusi prezenta pe fetele noastre printr-un zambet nostalgic cat ne intoarcem spre dulcea noastra casa,
unde ne asteapta parintii cu bratele deschise. Aceasta experienta va ramane insemnata adanc in
amintirile noastre ca fiind unica si placuta. Suntem fericiti ca am avut aceasta sansa de a participa
in acest proiect.
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