
ÎNTÂLNIREA PROFESORILOR DIN REPUBLICA CIPRU 
în cadrul Proiectului Erasmus+ „Do-Re-Mi”

Școala  Gimnazială  „Zaharia  Stancu”,  din  Roşiori  de  Vede,  implementează  proiectul
Erasmus+ „Do-Re-Mi”, cu numărul de referință: 2020-1-IT02-KA229-079246,  în perioada
2020-2022.

În perioada 16-18 mai 2022, partenerii din Italia, Cipru , Grecia și România s-au reunit în
Cipru, în cadrul celei de-a doua întâlniri de proiect. 

Școala noastră a fost reprezentată la această întâlnire de doamna director, Gina Stăvărache,
doamna Heroiu Liana și doamna profesor învățământ primar, Loreta Țivlea.

Programul celor trei zile de întâlniri de lucru a cuprins activități de predare-învățare, mese
rotunde de discuții, vizite culturale, precum și activități de deschidere și încheiere a lucrărilor
comune.

Prima  zi  de  activități  a  debutat  la  ora  9:00,  când  a  avut  loc  sosirea  la  Școala  Specială
Apostolos Varnavas, Cipru, urmată de un eveniment de întâmpinare materializat printr-un



cântec de bun venit și  cântece și dansuri tradiționale. Acestea au fost urmate de un tur al
școlii. 

Activitățile  au continuat cu jocuri  de încălzire,  la  care au participat toți  elevii prezenți  la
întâlnirea de proiect, coordonați fiind de profesorul de ed. fizică al școlii din Cipru,
A avut  loc  o  prezentare  de  instrumente  muzicale  tradiționale,  susținută  de  specialistul  în
fabricarea instrumentelor, domnul Andreas.



Participanții au avut parte de o prezentare amănunțită a istoriei locale apoi au vizitat muzeul
Liopetri Barn, după care a avut loc transferul la Protaras, pentru o excursie cu barca, finalizată
la biserica Sfântul Nicolae.

A doua zi de activități a început cu realizarea instrumentelor muzicale și prezentarea lucrărilor
printr-o scurtă demonstrație muzicală.
După finalizarea activității muzicale a avut loc transferal participanților de la școală la morile
Hadjigiorki,  unde s-a participat la o demonstrație interactivă de producere a pâinii,  în stil
traditional cipriot,  apoi participanții  au avut posibilitatea să guste produsele de panificație
produse chiar de ei.
La finalul turului din jurul morii Hadjigiorki a avut loc plecarea spre Agia Napa, la Muzeul
Thalassa și excursie la Muzeul de Sculptură. 

În ultima zi de  activități,  tările participante au prezentat cântece tradiționale, cu folosirea
instrumentelor muzicale produse la activitățile din zilele anterioare. Țara noastră, reprezentată
de  echipa  de  elevi  și  profesori  de  la  Școala  Gimnazială  „Zaharia  Stancu”,  a  interpretat
cântecul popular „Pe la noi pe Teleorman” și a prezentat câteva selecții de dansuri populare,
susținute  de  Mircea  Cosmina  și  Grecu  Gheorghe,  elevi  ai  școlii  noastre  și  membri  ai
ansamblului de dansuri „Voiniceii” 

. 



După încheierea activității muzicale a avut loc deplasarea la Larnaca (tur cu ghid), cu sosire la
„Biserica Angeloktisti” din Kiti, plimbare în jurul bisericii antice - protejată de UNESCO. La
plecarea spre  spre Larnaca s-a făcut și o oprire rapidă la Lacul Sărat. 
Vizita culturală s-a încheiat cu  turul de la biserica „Sfântul Lazarus” și vizitarea Centrului de
Creativitate Culturală din Larnaca.

Au urmat feedback-ul,  concluziile  și  închiderea întâlnirii  din proiectul  Erasmus+ „Do-Re-
Mi”, marcată  de  o  seară  tradițională  cipriotă,  în  care  profesorii  și  elevii  școlii  gazdă  au
prezentat un spectacol de dans traditional cipriot. 


