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 Partenerii de proiect ai Colegiului Alecsandri sunt:  
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Carpentras, Franta 

 

 Geniko Lykeo Peramatos, Perama, Creta-Grecia 
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A cincea Reuniune a Proiectului 

“Pe urma moştenirii noastre culturale în Europa 

 Grecia,Creta, ianuarie, 2013 

 -    A cince întâlnire  STRANHECE a avut loc la 
Perama, in  insula Creta- Grecia, regiunea 
Retymno, în  luna ianuarie 2013. 

 

• Am zburat de la Bucureşti- Otopeni la 
Heraklion, capitala Cretei, cu escală la Atena, 
capitala Greciei; am fost asteptai de 
organizatori si condusi cu autocarul la 
Retymno. 

- Creta ( Kríti) este cea mai 
sudică insulă greacă la Marea Egee.Cu o suprafață 
de 8.261 km², Creta este cea mai mare insulă din 
Grecia și a cincea cea mai mare din Marea 
Mediterană.   

 



Geniko Lykeo Peramatos, Perama, Creta- Retymno, 

27 -31 ianuarie-2013 

Liceul general din Perma, comuna 
din regiunea Retymno, a fost 
gazda celei de a cincea 
reuniuni  cu elevi , în  proiectul 
Comenius multilateral 
STRANHECE. 

Au fost prezente delegaţii  din 
toate şcolile partenere. 

Au participat  peste 30  de elevi si  
mai mult de 20 profesori. 

 

Colegiul nostru a fost reprezentat 
de : 

Elevele:  Diana Panoschi,  

 si Celina Gora 

Si profesorii:Lidia Blidariu si  

Calina Stroe 

 



In 27 ianuarie 2013  -  am atins legendarul pamânt al 

Greciei şi Cretei 



In 28 ianuarie la Liceul din Perama ne-a aşteptat o primire tradiţională 

cu cântece şi dansuri cretane, mai mult decât călduroasă   



A urmat vizita scolii si activitati comune ale elevilor si profesorilor 



Prezentarea delegaţiilor, a produselor realizate de elevi, muzică , lecţii de 

dansuri greceşti şi bucatărie cretană 



 

GRUPUL STRANHECE, elevi si profesori, in curtea Liceului din Perama 



Pe urma moştenirii culturale în regiune, atelierul de 

ceramică  şi casa tradiţională cretană 



29 ianuarie - STRANHECE “pe urma moştenirii 

veneţiene” în oraşul port Retymno 

Patiseria locală şi păstrătorii ei 



Fortareaţa şi muzeul de arheologie - Retymno 

Moscheea 



Pe urmele  milenare ale culturii măslinului şi ale prelucrării  

“aurului cretan”-uleiul de măsline 

CHANIA-prefectură 

a vestului Cretei   



30 ianuarie în capitala Cretei,  Heraklion, oraşul  

marelui romancier Nikos Kazantzakis  

 

 Nascut la 18 februarie 1883 Heraklion- d. 26 

octombrie 1957, Freiburg, Kazantzakis este  

probabil cel mai important și cel mai tradus 

scriitor grec al secolului XX. A devenit 

cunoscut  când a fost lansat filmul Zorba 

grecul, bazat pe romanul  scris de acesta.  
Pe lângă „Viața și peripețiile lui Alexis Zorbas”, a 

scris și alte romane de referință, precum:„Hristos 

răstignit a doua oară”, „Raport către El 

Greco”, „Ultima tentație a lui Hristos”, „Fratricizii”.  



 Palatul de la  KNOSOS-la rădăcinile civilizaţiei europene 

în urmă cu aproape 4000 ani I. Hr. 

Potrivit legendei, Zeus, 

zeul zeilor şi al 

oamenilor, s-ar fi 

născut într-o grotă 

cretană. 

 Fiul lui, regele Minos, 

a construit aici Palatul 

din Knoss, pe  muntele 

Heraklion, un adevărat 

labirint arhitectural de 

20.000 de metri pătraţi 

şi cu 800 de camere. 

 Palatul de care este 

legat mitul Labirintului 

Minotaurului, al lui 

Dedal şi al lui Icar a 

fost descoperit de 

arheologul britanic 

Evans in 1935. 



Uluitoarele fresce pictate de la Knosos- 



De la finalul Reuniunii -  în satul tradiţional Alerithos de langa Heraklion- nu au  

lipsit talentaţii elevi din Perama , formaţia lor de instrumntişti şi dansuri. 



La revedere prieteni noi din Retymno şi Perama şi multe mulţumiri 

pentru  atât de bogata reuniune STRANHECE din CRETA!  

 



31 ianuarie 2013 – zbor peste  insula Santorini .  

 


