
Experienta Erasmus + 

 

Proiectul Erasmus Plus Smart It a constat prin participarea a 18 elevi de la 

Colegiul National "Gheorghe Vrănceanu" Bacau cu 2 tematici diferite, Web 

Design si Tutoriale. 

Datorita finantarii de catre Uniunea Europeana, am avut sansa se a 

calatori in Cipru si de a dobandi competente profesionale in domeniul IT.  

De cand am ajuns in acest oras, Paphos, am ramas impresionata de cultura 

si de aspectul acestuia, fiind foarte diferit fata de Bacau, intr-un sens mai bun. 

Nu este aglomerat de blocuri lipite una langa alta, ci de casute proiectate in stil 

mediteranean ce iti confera un aer exotic.  

Aici am fost intampinati de un domn respectabil care a stat la dispozitia 

noastra si ne-a facut sa ne simtim ca acasa. 

Inca din prima zi de lucru am devenit din ce in ce mai interesata sa invat 

cat mai multe lucruri. Desi in fiecare zi invatam cate 6 ore, pentru mine timpul 

trecea foarte repede. Domnul Lazarou a fost rabdator cu noi si a reusit sa ne 

invete o multime de lucruri pe care nu le stiam pana atunci. Consider ca dupa 

aceasta experienta m-am imbogatid din punct de vedere profesional.  

Pentru mine cele mai interesante parti ale acestui proiect au fost cursurile 

de limba greaca. Inca tin minte faptul ca Demetra, tutorele nostru ne-a prezentat 

la primul curs alfabetul grecesc si ramasesem foarte confuza si putin speriata, 

dar cu timpul mi-am schimbat total parerea. Consider ca dintre toti, sunt cea mai 

interesata de limba greaca, iar colegii mei cred la fel. Cand am ajuns aici, eram 

capabila sa citesc cuvinte cu toate ca nu intelegeam aproape nimic, dar eram 

fericita ca pot face asa ceva. 

In concluzie, acest proiect a reprezentat o experienta frumoasa si sper sa 

existe alte oportunitati de a vizita aceasta tara minunata. 

 



 


