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 În mijloc de octombrie, trei elevi ai Liceului Teoretic ”Aurel Lazăr”, din Oradea –   

Rareș Mihai Lata, Eduard Stanciu și Rareș Ionuț Abrudan – au pornit într-o experiență unică. 

Destinația finală a fost îndepărtata Anatolie, orașul Kahramanmaraș (Turcia). Însoțiți de două 

cadre didactice: prof. Ioana Mladin, prof. Olga Valentina Trif și Uivaroșan Gianina – cadru 

didactic auxiliar, elevii au participat la o mobilitate în cadrul programului Erasmus, ”Let‘s 

embrace everybody”, alături de delegații din Norvegia, Italia, Portugalia, Bulgaria.  

 Acest proiect se derulează în cadrul Programului Erasmus+ și este finanțat de Comisia 

Europeană prin Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și 

Formării Profesionale (ANPCDEFP). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drumul până la destinație a presupus o escală la Istanbul. Am aterizat pe cel mai mare 

aeroport al lumii (cum se autointitulează Aeroportul Istanbul), unde distanțele impresionante 

ne atrăgeau deja atenția că am ajuns în cel mai mare oraș european, cu aproape 20 de 

milioane de locuitori. În Istanbul, elevii au întâlnit o parte din cultura și ospitalitatea turcă. 

Am vizitat Palatul Topkapi, Palatul Dolmabahce, Piața Taksim și mai ales ne-am răsfățat cu 

gustul durum-ului (kebab), a baklavalei și a ceaiului.  



 Drumul până la Kahramanmaraș a presupus un zbor de două ore peste Podișul 

Anatoliei, în timpul căruia compania Turkish Airlines, ne-a oferit informații despre orașul de 

destinație. Cu aproximativ 1,8 milioane locuitori, orașul se găsește la peste 1000 km SE de 

Istanbul și este renumit pentru industria textilă, pentru șapte poeți reprezentativi în literaturii 

turce și înghețata unică.  

 La sosirea pe aeroportul din Kahramanmaraș, ne-au întâmpinat doi colegi, care au 

participat în primăvara acestui an la mobilitatea de la Oradea și familiile care urmau să 

găzduiască elevii noștri. Orașul întins la poalele unei catene montane este foarte primitor, 

lipsit de prezența turiștilor.  

 Liceul Teoretic ”Cukurova Elektrik”, ne-a făcut o impresie deosebită. Cu aproximativ 

800 de elevi și 50 de cadre didactice, este unul dintre cele mai bune licee ale orașului. Cu o 

vastă experiență în proiecte Erasmus, profesorii liceului au organizat o săptămână plină de 

activități educative, în care am simțit fiecare ”îmbrățișare” a muzicii, a mâncării,  a 

atmosfereri primitoare a turcilor.  

 Prima zi a fost dedicată turului de liceu, unde am văzut că fiecare clasă are tablă 

smart, toți participanții la cursuri poartă uniformă, iar în orele libere citesc și se ajută reciproc 

la lecții. De asemenea, am constatat că soneria de la școală este sub forma unui cântec 

patriotic, elevul de serviciu are responsabilitatea registrului cu prezența elevilor și nu în 

ultimul rând am observat dulapul unde erau păstrate telefoanele mobile ale elevilor, pe 

perioada cursurilor. Toate acestea sunt doar câteva detalii, care sigur nu vor dispărea din 

memoria noastră.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Programul vizitelor de studiu a inclus o incursiune la una dintre cele mai mari 

moschei din Turcia, și la muzeul literaturii turce. Seara s-a încheiat cu o cină oferită de 

municipalitate la una dintre cele mai frumoase terase, cu o panorama spectaculoasă. În fiecare 



zi, echipele de elevi din cele 6 țări au avut activități despre incluziune. Românilor le-a revenit 

sarcina de a prezenta incluziunea în domeniul medical.  

 Vizita de documetare la fabrica de înghetată Mado, a fost foarte apreciată atât de către 

elevi, cât și de profesori. Printre altele, am aflat că este cea mai tare înghețată din lume, 

făcută din lapte de capră.  

 A treia zi a fost dedicată unei alte vizite realizată pe malul Mării Mediterană, unde  

ne-am bucurat și de plaja cu nisip negru și apa călduță a mării. Vestigiile Tunelului lui Titus 

Vespasianus ne-au dus în istorie, punându-ne și rezistanța fizică la încercare.  

 Ziua de joi a presupus un program cultural inedit – un spectacol de dans și muzică 

populară turcă impresionantă, urmat de un meci de fotbal între gazde și musafiri, meci 

încheiat la egalitate.  

 Finalul mobilității a fost marcat de vizita la universitatea Sutcu Imam, unde încă o 

dată, elevii și profesorii au remarcat susținerea educației de către statul turc.  

 

         Aceste experiențe oferă oportunități deosebite, atât elevilor participanți, cât și cadrelor 

însoțitoare pentru deschiderea unor noi orizonturi în domeniul educației.  

 

 

                                                                                    prof. dr. Olga Valentina TRIF    

                                                                                    

 

                                                                                      

         

 


