
Agenda Reuniunii: 

 

Duminică 1.03.2015 : 

 Plecare spre Turcia. 

Luni 2.03.2015: 

 Ziua a debutat cu primirea oficială la 

şcoala gazdă, care s-a efectuat și de această 

dată printr-un careu al elevilor turci care ne-au 

salutat, intonând imnul național și oferindu-ne 

o mulțime de zâmbete. A fost impresionant să 

vezi respectul și considerația acordate unor 

valori precum steagul și imnul național. După 

cuvântul de bun venit adresat de directorul nou 

al instituției, s-au împărțit ecusoanele și 

mapele pentru toți participanții la reuniune.  

Dimineața a continuat cu turul școlii, 

pe durata căruia am constatat cum școala a 

îmbrăcat o haină nouă, o dată cu schimbarea în 

liceu vocațional, cu specializări în domeniul 

medical. Am fost impresionați să descoperim o 

școală nou renovată, cu săli de clase luminoase 

și mobilier nou, cu cabinete diverse, dotate după 

ultimul standard și elevi inimoși care se bucură 

de schimbarea în bine a școlii lor.   

 Am asistat la secvențe de lecție în cadrul 

unor ore de matematică și engleză, în care s-a 

demonstrat folosirea cu succes a tablei smart în 

cadrul lecției. În laboratorul de asistență medicală 

s-a realizat apoi și o recoltare de sânge 

demonstrativă. 
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Luni, 2.03.2015 
(continuare) 



Luni, 2.03.2015 

(Continuare) 

Ziua a continuat cu primul atelier de 

lucru din cadrul reuniunii. Desfășurat în sala 

de conferințe a Hotelului Paradise, atelierul 

de lucru a cuprins prezentările despre E-

commerce realizate de fiecare ţară, dar şi 

prezentarea d-ului Ahmet Abamor, directorul 

Kliksa, unul dintre cele mai mari site-uri de 

cumpărături on-line din Turcia. Prezentarea 

despre E-commerce-ul din România a fost 

realizată de elevii Lazăr Camelia și Șandra 

Tudor și a cuprins definirea termenului de e-

commerce, tipurile de e-commerce, cadrul 

legislativ național privind comerțul 

electronic, exemple de site-uri de e-

commerce, etc.  



 A doua zi a debutat cu mult așteptata 

vizită tematică la Istanbul. Toți participanții la 

reuniune s-au deplasat spre Istanbul, şi  au  

traversat strâmtoarea Bosfor, dinspre partea 

asiatică spre cea europeană a orașului. Ne-a 

fascinat pe toți imaginea celor două continente 

văzute de pe puntea vasului și priveliștea 

maiestoasă a orașului sultanilor, Istanbul – o 

metropolă încărcată de istorie și cultură. 

 Ajunși pe malul european, prima oprire 

am făcut-o la Muzeul Maritim, situat în cartierul 

Beșiktaș. Aici sunt expuse exemplare de nave ce 

au aparținut flotei otomane, machete, turnuri, 

hărți și veșminte de pe vremea atotputernicilor 

sultani.  

 După prânz, ne-am îndreptat spre Palatul 

Dolmabahçe, cea mai mare şi mai luxoasă 

reședință din Turcia. În palat se întâlnește 

opulența orientală a celor șase sultani care l-au 

locuit (ultimii conducători ai Imperiului Otoman) 

și rafinamentul occidental. De altfel, palatul 

seamănă mai mult cu o reședință imperială 

franceză sau austriacă, clădirea prezentând un stil 

eclectic cu elemente de stil Baroc, Rococo și 

Neoclasic.  

Marţi, 3.03.2015 



 

Marţi, 3.03.2015 
(continuare) 

  

 Reveniți la școală, gazdele din Turcia i-

au provocat pe tinerii antreprenori să lucreze în 

echipe ,,multinaționale” cu nume sugestive, i.e. 

„vulturii”, „lupii”, „tigrii”, ”șacalii”, etc. și să se 

transforme în ”vânători de idei”. Sarcina de 

lucru a constat în conceperea unui produs, care 

prin comercializarea lui să le aducă succesul ca 

oameni de afaceri. În timpul în care elevii au 

format echipele și au început să ”genereze” idei, 

profesorii coordonatori au avut o întâlnire în 

care au discutat despre ultima reuniune de 

proiect din Spania, despre activitățile de final de 

proiect, despre produsele proiectului, etc. 

 



 O nouă călătorie a început pentru a 

cunoaște îndeaproape mirifica Turcie, 

reprezentată magistral de orașul Istanbul. De 

data aceasta, primul popas a fost făcut la 

Palatul Topkapi, reşedinţa a 26 de sultani timp 

de aproape 300 de ani. 

  După masa de prânz, a urmat vizitarea 

Hagiei Sophia, fosta catedrală patriarhală 

ortodoxă a Constantinopolului, devenită apoi 

moschee imperială, ca acum să funcționeze ca 

și  muzeu. 

 Ultima vizită a fost la  Basilica 

Cisternă. De fapt, este vorba despre un bazin 

mare cu apă, aflat sub pământ, construit în 

secolul al VI-lea de împăratul Iustinian I, 

pentru a alimenta cu apă palatul imperial și 

clădirile imperiale.  

  

Miercuri, 04.03.2015 



 Ziua a debutat cu o vizită de studiu la  

Nuh Çimento Sanayi A.Ș., una dintre cele 

mai mari fabrici de ciment din Turcia situată 

în orașul Körfez, aproape de Gebze și Ismit. 

 După amiaza, a avut loc competiția  

”Vânătorii de idei”. În fața unui juriu format 

din: Paul Dawyer, Melih Siner, Eva Paz 

Mesa Gonzalez, Vilma Šopienė, echipele 

mixte multinaționale și-au prezentat idea de 

produs revoluționar care să le aducă succesul 

ca oameni de afaceri. Fiecare echipă a 

încercat să convingă juriul folosindu-și 

abilitățile personale și de comunicare și 

planșe cu desene și informații despre produs. 

Echipa câștigătoare a fost cea a ”șacalilor” 

compusă din 2 elevi turci, 2 elevi bulgari, 2 

elevi lituanieni și 1 elev din România. 

Aceștia au propus niște mănuși speciale, 

recomandabile pe timpul iernii în utilizarea 

telefoanelor mobile cu touch screen. Elevii 

câștigători au fost răsplătiți cu căni de 

ceramică purtând sigla proiectului. 

  

Joi, 05.03.2015 
 



 

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. 

Această publicaţie  reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă 

pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine. 

 

Vineri, 06.03.2015 

      Ziua de vineri a inclus activități diverse, 

organizate îndeosebi de elevi și părinții 

acestora. 

Impresii:  

„ Călătoria spre Turcia mi-a adus primul zbor 

cu avionul şi pot să spun că mi-a plăcut foarte 

mult. Am fost uimit cât de primitori şi călduroşi 

sunt oamenii din Turcia. Consider că locurile 

vizitate sunt locuri extraordinare, cu o 

frumuseţe aparte.” (Pop Bogdan – XI H) 

„ Călătoria în Turcia a fost foarte frumoasă, 

pentru că am trăit o experienţă de viaţă unică, 

pentru că am aflat lucruri noi pe care nu le 

ştiam până acum şi am cunoscut oameni 

deosebiţi cu care am trăit alături o săptămână şi 

am aflat despre obiceiurile lor.” (Mieluţ Florina 

- XI C) 

„ În vizita la şcoala din Turcia am remarcat 

toate dotările moderne de care dispunea. Sălile 

de clasă cu tablă smart, laboratoare diferite şi 

bine echipate, o bibliotecă modernă, etc. Am 

observat că turcii acordă o atenţie şi un respect 

aparte, atunci când e vorba de imnul lor de stat,  

ceea ce este ceva demn de apreciat..” (Şandra 

Tudor - XI H) 

„ Reuniunea din Turcia a fost una frumoasă 

pentru mine. Am întâlnit oameni noi, am vizitat 

locuri noi, am trăit experienţe noi. Îmi va fi dor 

de Turcia  şi de oamenii de aici. Sper că ne vom 

revedea curând.”  (Lazăr Camelia – IX C) 

Sâmbătă, 07.03.2015 

                    Întoarcerea acasă. 


