
The Science, Culture and Economics of Europe’s Land

(SCEEL)

profesor responsabil de proiect
MARIA  MAGDALINAMARIA  MAGDALINA

Colegiul Național “Gh. 
Asachi”,

Piatra Neamț



MOBILITATE  TURCIA –mai 2014
Ultima mobilitate din cadrul parteneriatului
multilateral „Science, culture andeconomics.
Together can they ensure Europe’s land and
resources are managed effectively?” a
Colegiului Național „Gh. Asachi” Piatra
Neamț, s-a desfășurat în perioada 5-9 mai la
Manisa - Yunusembre Cumhureyet

Anadolu Liseri.

La mobilitate au participat 16 cadre
didactice din patru ţări partenere
(Turcia, Bulgaria, Italia , România) şi 28
de elevi. Din partea C.N. “„Gh. Asachi”
Piatra Neamț” au luat parte la
Mobilitatea din Turcia 2 cadre didactice:
prof. Negru Elena-Daniela , prof. Olaru
Cleopatra și 6 eleve.



• prezentarea introductivă a mobilității din Turcia;

• turul orașului Manisa (Mevlevihane, Sultan Mosgue,
Yeni Han);
• prezentarea școlilor participante la proiect

(Turcia, Bulgaria, România, Italia) și a
materialelor despre agricultura ecologică;

• pregătirea întrebărilor pentru interviul de la
TKDK (Agenția de Agricultură și Sprijin

Pentru Dezvoltare Rurală);





• vizită la Sardes Antique City, Kurșunlu Thermal 

Baths;

• vizită la Șirince și Ephesus Antique City;

• vizită la Kușadasi;

• vizită la TKDK și aplicarea interviului;

• activități în școală: pictarea peretelui în culorile 

drapelului național și plantarea semințelor drapelului național și plantarea semințelor 

(porumb, ceapă și usturoi);

• prezentarea rezultatelor interviului.





De mare importanță pentru
proiect a fost vizita desfășurată
la sediul TKDK. Doi membri ai
companiei (Mücahit Öztürk și
Mustafa Akça) au realizat o
prezentare generală a activității
agenției, respectiv ne-au
informat despre condițiile de
aplicarea a proiectelor în
informat despre condițiile de
aplicarea a proiectelor în
vederea obținerii fondurilor
pentru dezvoltarea unei afeceri
în domeniul agriculturii
ecologice, despre criteriile de
evaluare și elementele de
sprijin pe care le oferă agenția.



Vizita la TKDK (Agenția de Agricultură și Sprijin pentru 
Dezvoltare Rurală)

De asemenea, au considerat
că relevantă pentru întâlnirea
noastră ar fi dobândirea unor
cunoștințe cu aplicabilitate
imediată. În acest sens, au
îndrumat elevii în realizarea
unei analize SWOT a
proiectului nostru.

Un alt moment important alUn alt moment important al
întâlnirii a fost reprezentat de
realizarea interviului. Elevii au
adresat întrebări celor doi
membri în vederea obținerii de
răspunsuri privind avantajele
agriculturii ecologice.
Întâlnirea a luat sfârșit după
vizitarea sediului agenției.





Impresii elevi
„După vizita din Turcia, prin

cunoașterea modurilor lor de a
planta organic și cât mai sănătos
posibil fără pesticide, am
constatat că în acest sector sunt
mai bine pregătiți decât românii.
Activitatea organizată de către
școală, unde am plantat porumb,

„După vizita de la TKDK am
constatat că Turcia are un sector
mai structurat și planificat pentru
agricultura ecologică decât țara
noastră. Dar cu ajutorul de la UE și
interesul fiecaruia pentru un mod
de viață sănătos consider că vomșcoală, unde am plantat porumb,

ceapă și usturoi, mi-a
demonstrat că sunt mai
preocupați de un mod de viață
sănătos decât noi și de aceea
interesul meu în ceea ce privește
agricultura organica a crescut.”

Dănăilă Elena Daniela, clasa a 
XI-a F

de viață sănătos consider că vom
evolua rapid în acest sector. Mi-a
plăcut și preocuparea deosebită a
gazdelor noastre de la TKDK
pentru obținerea unor produse de
calitate.”

Cătălina Barcan, clasa a IX-a D




