
 

   

 

 

 

Raport de activitate 

Proiectul Erasmus+ ”Under The Same Sky ” 

nr. ref. 2017-1-RO01-KA201-037188 

22 – 26 iunie 2019  IZMIT - TURCIA 

 
 
Scopul vizitei: formarea competențelor lingvistice și culturale transversale, atât ale cadrelor 

didactice implicate, cât și ale elevilor cu dificultăți sociale, într-un cadru formal și informal 

relaxant. 

 

Sâmbătă, 22 iunie 2019 

 

Obiective:        

 informarea în legătură cu specificul istoric și geografic al orașului Izmit; 

 familiarizarea cu meșteșugurile și specificul culinar tradițional al zonei; 

 dobândirea de informații care să demonstreze însușirea modului de producție a 

deserturilor specifice; 

 

Tipuri de activități: vizita cu scop infodocumentar, vizită la Cotton Candy Factory, participarea 

la activități demonstrative: modul de producere tradițională a unor deserturi specifice orașului 

Izmit; degustarea ceaiului, cafelei turcești; 

Rezultate așteptate: fotografii, discuții.  

 

Derularea activităților: 

 

 ora 10.00: turul orașului Izmit. Au fost vizitate cele mai reprezentative obiective ale 

orașului Izmit. 

 ora 13.30: prânz la Cinili Mutfak, cu meniu culinar specific zonei; 

 ora 15.00: vizită tematică la Cotton Candy Factory. S-au observat etapele și modul în 

care erau preparate deserturile tradiționale numite ,,pișmaniye”  

 ora 16.30: degustarea ceaiului, cafelei turcești, servite în recipiente specifice  

 ora 17.15: transport către hotel. 
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Duminică, 23 iunie 2019 

 

Obiective: 

 informarea în legătură cu specificul istoric și geografic al Turciei; 

 familiarizarea cu ecosistemul Turciei. 

 

Tipuri de activități: vizită cu scop infodocumentar, vizită cu scop de explorare,  

Rezultate așteptate:  fotografii, impresii. 

 

Derularea activităților: 

 

 ora 10.00: deplasare cu microbuzul la Ormanya. Vizitarea Parcului natural și a Grădinii 

zoologice; 

 13.00: prânzul la un local cu meniu culinar specific zonei; 

 14.30: vizitarea localității 

 17.30: deplasarea înapoi, spre hotel, cu microbuzul. 

 

 

 

 
 

     

 

 



 

 
 

 
Luni, 24 iunie 2019 

 

Obiective:        

 interacțiunea cu membrii instituției de învățământ partenere; 

 vizitarea instituției de învățământ din Izmit; 

 familiarizarea cu tradițiile și obiceiurile locale; 

 diagnoza rezultatelor obținute în urma activităților derulate în al doilea an de proiect; 

 

Tipuri de activități: sesiune de lucru interactivă, vizita cu scop informativ, moment artistic. 

Rezultate așteptate: fotografii, raport de diagnoză a rezultatelor obținute în al doilea an de 

proiect. 

 

Derularea activităților: 

- ora 10.00: primirea delegației române compuse din prof. Rodica Tănasie, prof. Simona 

Conț dar și a celorlalte delegații implicate în proiect, de către directorul școlii prof. Isa 

Dede.  

- vizionarea unui program artistic compus din cântece și dansuri populare, gimnastică 

ritmică, scurte scenete, organizat de elevii și profesorii școlii partenere în sala festivă a 

școlii Mehmet Sinan Dereli Ortaokulu din Izmit 

- ora 11.00: vizitarea școlii Mehmet Sinan Dereli Ortaokulu din Izmit ; 

- ora 13.00: prânz festiv; 

- orele 14.00 – 17.00: sesiune de lucru condusă de coordonatorul proiectului prof. Rodica 

Tănasie, vizând următoarele aspecte : 

 prezentarea activităților derulate pe parcursul celui de al doilea an al proiectului; 

 evidențierea aspectelor pozitive și a dificultăților întâmpinate; 

 discutarea gradului de satisfacție a elevilor implicați în activitățile proiectului pe 

baza fișelor de observație și a chestionarelor întocmite de profesori;        



 recomandări finale pentru proiect – instituirea unor centre specializate pentru 

consilierea copiilor, implicarea unui consilier specializat pe acest tip de probleme. 

 

 

   
 

 

 

          

   
 

 



Marți, 25 iunie 2019 

 

Obiective:  

 familiarizarea cu ocupațiile specifice zonei; 

 explorarea zonelor cunoscute ale Turciei, cu un uriaș flux turistic; 

                      

Tipuri de activități: excursie tematică la Istanbul. 

Rezultate așteptate: fotografii, impresii 

 

Derularea activităților: 

 

- 9.00: deplasarea cu microbuzul spre Istanbul 

- Vizitarea celor mai importante obiective din Istanbul: Topkapi Palace, Hagia Sophia, 

Blue Mosque, Dolmabahce Palace, Grand Bazar 

- 19.00 transport cu microbuzul înapoi la Izmit. 

 

 
 

 
 

 



Miercuri, 26 iunie 2019 

 

Obiective : 

 familiarizarea cu meșteșugurile și specificul tradițional al zonei; 

 dobândirea de abilități practice care să demonstreze însușirea modului de producție a 

unui produs de tip artefact. 

 

Tipuri de activități: vizită la instituția parteneră, activitate de demonstrare a abilităților practice 

prin utilizarea tehnici tradiționale, participarea la activitate demonstrativă: modul de producere 

tradițională a unui obiect de decor. 

Rezultate așteptate: fotografii, ppt., obiecte confecționate manual după tehnica tradițională a 

mozaicului, certificate de participare 

 

Derularea activităților: 

 

- 9.00 – 11.00: sesiune de lucru la școală: ppt privind evaluarea chestionarelor aplicate în 

cadrul proiectului; discuții legate de elaborarea Raportului final al proiectului, redactarea 

rapoartelor de activități și de diseminare a rezultatelor. 

- 11.00 – 16.30: vizitarea unui ,,Atelier de Artă” din Izmit. Workshop – confecționarea 

unui obiect decorativ folosind metoda mozaicului; 

- 17.00: deplasarea cu microbuzul la Sapanca Lake; cina la restaurantul Maja Kirkpinar, 

unde are loc și festivitatea de încheiere a întâlnirii transnaționale. S-au semnat 

documentele de prezență, s-au înmânat certificatele de participare.  
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