
Agenda  reuniunii: 

 

Luni 21.10.2013: 

Sosirea delegaţiilor din ţările partenere în  

proiect. 

 

Marţi 22.10.2013: 

Vizită la Liceul Darica Lisesi. 

 

Activităţi desfăşurate în cadrul şcolii: 

 vizitarea unor săli de curs şi discuţii cu elevii 

turci; 

  întâlnirea cu colectivul de cadre didactice al 

unităţii de învăţământ; 

 întâlnirea cu directorul şcolii; 

  reuniunea echipei de proiect în cadrul căreia 

s-au realizat:  

1. prezentarea orașelor de reşedinţă, şcolilor 

şi sistemelor de educaţie naţionale; 

2. stabilirea următoarelor reuniuni de proiect; 

3. stabilirea activităţilor pentru următoarea 

perioadă; 

4. stabilirea unor responsabilităţi (Turcia şi 

Spania – pagina web a proiectului; Spania – 

grup facebook pentru elevi şi profesori; 

România – următoarea ţară gazdă); 

5. stabilirea  materialelor de realizat pentru 

reuniunea din România (prezentări PPT ale 

oraşelor, şcolilor, sistemelor de educaţie 

naţionale, prezentări PPT ale sistemelor de 

angajare naţionale, prezentări ale 

caracteristicilor economice ale regiunilor de 

proveniență, prezentări despre şomaj  şi 

modalităţi de prevenire ale acestuia). 
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 Alte activităţi: 

 Vizitarea primăriei din Darica şi întâlnire 

cu primarul acestei localităţi; 

 Vizitarea Grădinii zoologice şi botanice din 

Darica – una dintre cele mai mari din 

Turcia- exemplu de iniţiativă privată;  

 Vizitarea portului din Darica. 

Marţi, 22.10.2013 

(Continuare - Galerie foto) 



 Efectuarea unei vizite tematice la 

Istanbul pentru a cunoaşte şi a înţelege 

unicitatea geografică, istorică şi culturală a 

unei civilizaţii aflate la confluenţa dintre 2 

lumi, cea europeană şi cea asiatică.  

Activităţi:  

 Oprire la Maiden’s Tower – un turn 

construit în perioada bizantină; 

 Traversare a Bosforului – graniţa 

geografică unică care desparte Turcia 

occidentală de Turcia orientală; 

 Vizitarea Palatului Dolmabahce – 

principalul centru administrativ al 

Imperiului Otoman între anii 1856-1922; 

 Vizitarea Pieţei Taksim  – inima oraşului 

Istanbul modern; 

 Vizitarea Turnului Galata – turn de piatră 

medieval care oferă o panoramă superbă a 

oraşului Istanbul - vechiul Constantinopole. 

Miercuri, 23.10.2013 



 Efectuarea unei noi vizite la Istanbul 

pentru a cunoaşte mai bine o ţară şi un oraş cu 

o moştenire culturală şi istorică veche şi 

deosebită. 

Activităţi: 

 Vizitarea parcului tematic  Miniaturk care 

reflectă prezentul şi trecutul Turciei; 

  Ascensiunea cu telefericul pe dealul Pierre 

Loti – pentru o panoramă deosebită a 

Cornului de Aur;  

 Vizită la Sultanahmet – Moschea albastră – 

moscheea naţională a Turciei; 

 Vizită la palatul Topkapi – reşedinţa 

sultanilor timp de 400 de ani (din cei 624 

de existenţă); 

 Vizită la Hagia Sofia – un monument 

arhitectonic unic de inspirație  bizantină şi 

otomană. 

Joi, 24.10.2013 

 

Vineri, 25.10.2013 

 

 Plecarea participanţilor spre ţările şi 

oraşele de origine. 

 

 

Concluzii: 
 

 Prima reuniune de proiect a fost 

una reuşită pe care fiecare participant a 

apreciat-o pozitiv. Întâlnirea membrilor 

echipei de proiect internaţională  a creat 

premizele cunoaşterii reciproce şi 

stabilirea unei colaborări pe care o 

sperăm a fi fructuoasă, deschisă şi 

pozitivă.  

 

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. 

 


