Mobilități Erasmus+ în Paphos, Cipru
În perioada 01.07.2019-19.07.2019, în calitate de beneficiari mobilități Erasmus+, 17
elevi din clasele a XI-a de la Liceul Tehnologic Electromureș, au participat la stagii de pregătire
profesională prin mobilități organizate de Organization for Promotion of European Issues din
Paphos, Cipru în cadrul Proiectului Ersmus+ “Tehnicieni hotelieri de succes pe piața muncii ”
2018-RO01-KA102-048120.
Pe parcursul celor trei săptămâni de practică comasată, elevii și-au dezvoltat
competențele profesionale, 6 ore pe zi lucrătoare, pentru calificarea profesională ”Tehnician în
hotelărie” la partenerul St. George Hotel Enterprises din Paphos.

Resortul St. George Hotel Enterprises din Paphos este un complex hotelier elegant și de
lux, care oferă o serie de facilități superioare, grădini frumos amenajate şi o amplasare uimitoare
pe plaja Chlorakas. În furnizarea serviciilor de formare profesională pentru elevii participanți la
stagiu au fost implicați tutorele de stagiu Marios Lontos, respectiv mentorii Margarita
Hatzichristofi, Elena Petelina. Cu ajutorul lor, elevii au învățat să realizeze operațiuni de checkin și check-out, să utilizeze
corespunzător documentele legate
de înregistrarea sosirii turiștilor în
unitatea de cazare, să înregistreze
reclamațiile clienților în hotel, să
urmărească prestarea calitativă a
serviciilor turistice de bază și a
celor suplimentare.

Organizația intermediară - Organization for Promotion of European Issues
reprezentată de Michalis Papatherapontos a oferit cazarea, masa, transport local, oportunități de
formare în Paphos, pregătire lingvistică de limba greacă cu domnul profesor Amvrosios
Prodromou, respectiv activități culturale cu doamna Demetra Panaretou, facilitând contactele cu
organizația în care elevii si-au realizat stagiile de pregătire practică și transferal la aeroport.

În zilele de sâmbătă și duminică s-au organizat vizite culturale la site-urile arheologice
aflate în patrimoniul UNESCO, Mormintele Regilor din Paphos, portul din Phapos și portul din
Limasol, băile Afroditei, Sanctuarul lui Apollo, Piatra lui Romeo, turul Paphosului, Fortul din
Phapos, mănăstirea Ayios Neofytos, Muzeul etnografic din Steni.

Aceaste mobilități au avut un impact pozitiv asupra participanților, prin formarea
viitorilor angajați competitivi, capabili să se integreze cu succes pe piața muncii.

Mulțumim ERASMUS+!

